ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ БР.2
II година
СТАР МАТЕРИЈАЛ
•

Да се знае кои композитори добиле Римска награда - (еден е познат по
операта ,,Кармен“ , а другиот по ,,Фантастична симфонија“ (5 става).

•

Да се наведат две композиции од Шуман (по избор)

•

Да се наведат две опери од Р. Штраус (,,Салома“, ,,Електра“) и да се именува
неговата најпозната симфониска поема ,,Така зборуваше Заратустра“

•

Да се знае колку соло – песни компонирал Шуберт и да се набројат две
(,,Пастрмка” и ,,Аве Марија“)

•

Да се знае кој е заслужен за ренесансата на Бах и да се именува увертирата
позната по ,,Свадбениот марш“

•

Да се набројат две композиции од Брамс

•

Да се набројат две композиции од Лист
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ОПЕРАТА ВО РОМАНТИЗМОТ
1. Да се објасни разликата помеѓу германската и италијанската опера.
2. Да се набројат по 5 опери од Верди (,,Травијата“, ,,Трубадур“, ,,Риголето“, ,,Аида“,
,,Набуко“) и Вагнер (,,Рајнско злато“,

,,Валкири“, ,,Проколнатиот Холанѓанец“,

,,Риенци“, ,,Тристан и Изолда“)
3. Да се објасни реформата на Вагнер (во три точки) и да се знае дека неговите
опери (музички драми) се синтеза на повеќе уметности / богата сценографија.
4. Да се знае што е белканто (убаво пеење).
5. Да се знае која е првата германска национална опера и кој е композитор на
истата (,,Волшебниот стрелец“ од Вебер) и да се наведе уште една опера од Вебер
(,,Оберон“)
6. Да се наведат најпознатите опери од Росини, Белини и Доницети
7. Да се знае содржината на операта ,,Севилски бербер“
8. Да се објасни разликата помеѓу веризмот и реализмот
9. Да се наведат најпознати писатели и композитори веристи
10. Асоцијации за композитори:
•

Одбиен на Конзерваториумот во Милано_____________________

•

Голем диригент(диригентска палка)_____________________

•

Татко ткајач, сиромашно семејство________________________

•

Oперска пејачка-втора сопруга__________________________

•

Му умираат сопругата и децата ____________________________

•

Катанија___________________________

•

Татко свирел на труба/хорна______________________

•

Французин- шпанска тема__________________

•

Египет, Турција...____________________________

11. Асоцијации за опери (напиши опера и композитор):
•

Вистински настан - весник ______________________________________

•

Виолета_____________________________________________

•

Париз___________________________________________

•

Циганка - заводничка _________________________________________

•

Куртизана ______________________________________
2

•

Радамес осуден на смрт_________________________________

•

Живи заѕидани _____________________________________________

•

Тореадор ___________________________________________________

•

Умира од туберкулоза________________________________________

•

Палењe на клада ____________________________________________

•

Јапонка ____________________________________________________

•

Египет _____________________________________________________

•

Дворски шут ________________________________________________

•

Канио ______________________________________________________

•

Ацучена ____________________________________________________

•

Леонора се жртвува___________________________________________

•

Дон Хозе ____________________________________________________

•

Ацучена_____________________________________________________

•

Одмазда на ќерка _____________________________________________

•

Харикири ____________________________________________________

•

Убиство /арена ________________________________________________

•

Грбавец ______________________________________________________

•

Гроф Луна ____________________________________________________

•

Неда_________________________________________________________

•

Театарска група _______________________________________________

•

Тореадор _____________________________________________________

•

Палење на клада_______________________________________________

•

Виолета и Алфред _____________________________________________

•

Дон Хозе _____________________________________________________

•

Хабанера _____________________________________________________

•

Лола- неверна жена ____________________________________________

•

Неда _________________________________________________________

•

Јапонка _______________________________________________________

•

Недовршена опера______________________________________________

•

Фигаро________________________________________________________

•

Хорот на Евреите_______________________________________________
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ОПЕРИ ЧИИ СОДРЖИНИ ГИ НЕМА ВО УЧЕБНИКОТ, А СЕ

ЗАСТАПЕНИ ВО

ТЕСТОТ
,,Риголето“ http://www.zanimljivamuzika.com/2009/11/rigoleto/
,,Трубадур“ http://volim-operu.blogspot.com/2009/12/uzepe-verdi-trubadur-sinopsis.html
,,Кавалерија рустикана“http://www.zanimljivamuzika.com/2010/02/cavalleria-rusticana/

4

