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Potrzebne pomoce:
• rysunek/ plan domu w rozmiarach 150 cm/150 cm
• zestaw instrumentów perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych
• komputer/ projektor multimedialny z dostępem do sieci

„Muzyczne
Impromiasto”

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest integracja nowej grupy i otwarcie dzieci na techniki współczesne i improwizację przy wykorzystaniu bogatego świata dźwięków elektronicznych
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„wykonawcy” z drugiej zaś daje dobry obraz współuczestnika warsztatów i pomaga
w identyfikacji i budowaniu więzi między członkami grupy – zespołu.

„Impro - ja i impro - dom”

Metodę tę rozszerzyłam o aspekt relacji z miejscem a konkretnie domem rodzinnym.
Zastosowanie rysunku – planu mieszkania, domu dodatkowo wzmacnia poczucie
bezpieczeństwa nieznających się dzieci, które dopiero „wchodzą” w grupę.
Wszyscy korzystamy z tego samego planu, różne są tylko wybory miejsca i sposób
zagrania „siebie”.
Ten zabieg odziera zadanie z elementu tajemnicy, odbarcza wyobraźnię dziecka
w wymiarze „tu i teraz” oraz ułatwia puszczenie z wodzy fantazji i działania w obszarze czysto muzycznym.

Potrzebne pomoce:
• rysunek planu domu, instrumenty

Dzieci skupiają swoje zaangażowanie i kreatywność na zadaniu dźwiękowym. W tym
sensie metoda ta pozostaje nadal bardzo bezpieczną formą auto ekspresji mimo,iż
dotyka tematu bliskiego i ważnego.

Dzieci stają w wybranej części domu. Mogą przybrać dowolną pozycję: położyć się,
usiąść, przykucnąć, symulować ukrywanie się, bądź przeciwnie: stanąć na symbolicznym stole lub inaczej mocno zaznaczyć swoją obecność.

WAŻNE!

Za pomocą dowolnie wybranego instrumentu perkusyjnego dzieci przedstawiają
siebie i dom. Pozostali uczestnicy tworzą krąg wokół wykonawcy i symbolicznego
planu domu. Każde wykonanie nagradzane jest oklaskami.

W zadaniu nie przewiduje się podsumowujących komentarzy dotyczących domu
a pochwały i spostrzeżenia zarówno prowadzącego jak i dzieci mają dotyczyć aspektów muzycznych. Unikamy oceniania :)

Profesor Elżbieta Galińska w bogatym systemie ćwiczeń i technik, które składają się
na jej autorską metodę muzyko – terapeutyczną znajduje się również instrumentalna
technika autoprezentacji.
Profesor Elżbieta Galińska na etapie pracy z grupą warsztatową – wejście w grupę,
podkreślając walory niewerbalnego, instrumentalnego przedstawienia siebie wobec/przed grupą. Jest to metoda bezpieczna dająca z jednej strony duży komfort

5

Przykład utworu współczesnego
związanego z miastem.

Philip Glass „The Grid Part One”

„Jestem z miasta”

„Na głosy i elektrodźwięki”

Jakie jest moje miasto? Jaka jest moja dzielnica? Czy pełna dźwięków, światła i zapachów? Czy wypełniona zielenią: starymi drzewami, krzaczkami, rabatkami kwiatów?

Wszystkie dźwięki można przetworzyć lub zinterpretować elektronicznie. Stwórzmy
duety i tercety używając dźwięków elektronicznych. Do wyboru mamy 20 dźwięków
z katalogu sampli.

Na pewno słychać w niej głosy ludzi, dźwięki samochodów, gwar ulicy.

Katalog sampli:

UWAGA! Niech każdy wybierze jeden dźwięk swojego miasta, jak dźwiękową cegiełkę. Z dźwiękowych cegiełek zbudujmy muzyczną
makietę miasta. Każda dźwiękowa cegiełka
będzie zagrana przez jedno dziecko na wybranym
instrumencie. Tym samym uczestnicy warsztatu
tworzą grupową przestrzenno – dźwiękową makietę miasta.

https://www.youtube.com/watch?v=SbBUxGadRpI
Niech to będą spokojne rozmowy albo burzliwe dyskusje na dwóch lub
trzech uczestników.

Przykłady:
• „kłótnia dwóch sprzedawców rowerów”

Następnie prowadzący rozpoczyna spacer. Przechadza się między dziećmi i dotykając ramienia
„ożywia” poszczególne dźwiękowe cegiełki.

•

„plotki i ploteczki pani Wiesi i Pani Mirki”

•

„trzech sąsiadów trenuje jogging bladym świtem”

Nagranie z warsztatów
w wykonaniu gościa mistrza improwizacji
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utwór pt: „Z warzywniaka Pana Darka” w wykonaniu uczestników warsztatu

Część 2
„Alikwoty w wagoniku metra”
Stwórzmy zupełnie inny utwór.

Co to są alikwoty?
To składowe dźwięku. Jest ich aż 16. To oznacza, że jeden dźwięk to wbrew pozorom
bardzo złożona konstrukcja. Jak warszawskie metro. Najważniejszy jest pierwszy –
najmocniejszy wagonik bo w nim siedzi maszynista, ale ….. za nim ciągną się kolejne
wagoniki, jak alikwoty dźwięku D.

Część 1

Oto zbiór: „Alikwoty z warszawskiego metra”

„Z warzywniaka Pana Darka”
Tworzymy etiudę na instrumenty i dźwięki elektroniczne. W etiudzie wystąpią dwie
grupy dźwięków:

•

dźwięki z warzywniaka Pana Darka (są to dźwięki akustyczne, instrumentalne, kreowane i wykonywane przez dzieci)

•

wagonik 1: mp3

•

wagonik 2: mp3

•

wagonik 3: mp3

•

wagonik 4: mp3

Wybieramy dwóch Djeyów. W czasie naszych warsztatów pracowali oni pod okiem
gościa – mistrza improwizacji. Pozostali uczestnicy otrzymują flety proste, które
posłużą do stworzenia dźwiękokształtów wagoników.

oraz

•

akompaniament szumiących topoli (jest to nagranie dźwięków topoli,
które zostanie zinterpretowane przez mistrza improwizacji Krzysztofa Knittla. W interpretacji mistrza przybiera formę akompaniamentu do dynamicznej i różnorodnej warstwy „dźwięków warzywniaka”

NAGRANIE z warsztatów

7

Mając do dyspozycji zestaw małych instrumentów perkusyjnych wzmocnionych
perkusjonaliami, którymi dysponuje zaproszony gość i mistrz improwizacji przekraczamy bariery i zahamowania związane z rytmem.
Szukamy rytmu w sobie, doceniamy walory nieregularnego pulsu, wykorzystujemy
siłę wyobraźni do rozwijania swobodnego grania rytmów.

Potrzebne pomoce:
• metronom lub aplikacja metronom w smartfonie

„Dziecięcy
impropuls”

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest rozbudzenie – wzmocnienie umiejętności ekspresyjnego
wyrażania się dzieci poprzez rytm. Rytm kojarzy nam się z porządkiem, strukturą,
dyscypliną. Rytmiczność wymaga konsekwencji i siły.
A może niekoniecznie?
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•

zestaw instrumentów perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych

•

komputer, projektor i rzutnik multimedialny, ekran

„Poszukiwacze rytmicznego pulsu”
„Echo rytmiczne”

Puls można znaleźć wszędzie. Rytm również.

Prowadzący wita się z uczestnikami warsztatu za pomocą rytmicznych zdań:

Oto przykłady:

•

rytm dnia

•

puls krwi

•

rytm oddechów

•

puls miasta

Jakie znacie miejsca i sytuacje, w których ukrywa się puls i rytm? Teraz każdego
uczestnika warsztatów zapraszamy do wykonania improwizacji solo opartej na na
wybranym motywie rytmicznym. Oto motywy – inspiracje do improwizacji rytmicznych w wykonaniu uczestników warsztatu:

Na każde rytmiczne powitanie dzieci odpowiadają indywidualnie, losowo lub chętni.
Odpowiedzi na rytmiczne powitania mogą zaburzać nadaną rytmiczność. Niech
każde dziecko odpowie z energią i w pulsie, który jest mu najbliższy w tym dniu,
w danej chwili - „tu i teraz”.

•

stary kot błądzi po osiedlu w poszukiwaniu puszki sardynek

•

foliowa torebka tańczy walca na trawniku

•

niespokojny motyl próbuje wylecieć z domu

Przygotowanie
Zanim przystąpmy do realizacji zadania „Poszukiwacze rytmicznego pulsu” prowadzący prosi, aby dzieci ustawiły się w kole i licząc miarowo w myśli sprawdziły ile
udało się wykonań wdechów i wydechów. Jest to puls indywidualny.
Teraz spróbujemy przez chwilę pooddychać miarowo wspólnie, jako jeden zespół –
w pulsie ustalonym przez prowadzącego.
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„Rytmiczne wyspy”

•

Rhythm palm 1 – mp3 – klarnet

•

Rhythm palm 2 – mp3 – beatbox

•

Rhythm palm 3 – mp3 – klarnet basowy

•

Rhythm palm 4 – mp3 – klarnet kontrabasowy

A oto efekty pracy wyspiarzy
• Wyspa różowa
•

Wyspa żółta

•

Wyspa niebieska

Nagranie etiud w wykonaniu uczestników warsztatów z dnia 2.12.2017

Dzieci dzielą się na 4 grupy. Każda grupa zamiezkuje jedną wyspę rytmiczną. Na
wyspach rosną rytmiczne palmy. W ich cieniu grupy mają za zadanie stworzenie
improwizowanych etiud rytmicznych. W stworzeniu improwizowanych etiud pomagają rytmiczne palmy.
Rytmiczna palma to nagranie ciągu rytmicznego. Może on być odtworzony przez
dzieci samodzielnie lub z pomocą dorosłych. Na nośniku w formie mp3 i z ponumerowaną kolejnością. Pamiętajmy, że „Rytmiczne Palmy” są strukturą wyjściową
– baza do wykonania etiud rytmicznych.
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KLIK na 3/8
Rytmiczna improwizacja o survivalowej organizacji dnia

KLIK na 4/4
Rytmiczna improwizacja o odnalezieniu drogi do domu

Część 1
„Rytmiczna improwizacja
o morskiej podróży przez ocean”
KLIK na 3/4

Improwizacje w wykonaniu uczestników
warsztatu z dnia 2.12.2017

KLIK na 2/2
Rytmiczna improwizacja o samotności na bezludnej wyspie
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Część 2

PRZYGOTOWANIE
Dzieci siadają w półokręgu. Utwór improwizowany „senza misura” to forma improwizacji dyrygowanej. Wymyślone przez dzieci swobodne rytmy traktujemy jak tematy.

„Wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej”

Dzieci mogą połączyć się w grupy 2, 3 osobowe wykonując tematy. Ważne, aby
utrwalić tematy przed rozpoczęciem dyrygowania. Oprócz tego cały zespół wymyśla
2 refreny.

Powróciliśmy z długiej podróży. Towarzyszyły nam w niej różne rytmy. Teraz wracamy
do domu. Kres podróży. Kres rytmów określonych kompasem taktów z podróży. Każdy zagra zgonie z pulsem domu rodzinnego i w rytmie, który najbardziej lubi i kocha.
Tworzymy improwizującą orkiestrę instrumentów perkusyjnych.

•

bez metrum

•

bez taktu

•

w otwartej formie

•

każdy bezpieczny w swoim miejscu na ziemi

•

gra na instrumencie

•

w dowolnie wybranym rytmie

•

instrumentalne głosy

•

brzmię pod batutą zaproszonego mistrza

Zarówno tematy jak i refren będą brzmiały pod batutą prowadzącego, który stosuje
różnicowanie dynamiczne. Wysoko „zawieszona” ręka prowadzącego oznacza dynamikę forte fortissimo. Najniżej zawieszony przy podłodze gest to piano pianissimo.

Dodatkowo dyrygent stosuje pauzy oraz uderzenia tutti w czasie, których na poszczególne, specyficzne gesty reaguje cały zespół lub wybrane skrzydło zespołu.
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„Chodzi, chodzi baj po ścianie,
najpiękniejsze ma ubranie”

„Improbajanie”

Krótki film o baju, który po drabinie wchodzi po ścianie.
Animacja: Michał Górczyński
Muzyka: Dagna Sadkowska

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest rozwijanie wyobraźni dźwiękowej poprzez nawiązania do świata bajek. Świat bajek to bardzo „ożywcza” przestrzeń, w której dzieci śmiało pozwalają sobie na fantazje muzyczne.

Potrzebne pomoce:
małe instrumenty perkusyjne, komputer, rzutnik multimedialny, ekran.
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Drugi fragment bajki prowadzący czyta już w wersji z kolażem dźwiękowym czyli
równoczesną z czytaniem własną muzyczną improwizacją

Pewnego dnia drzwi do szafy się zacięły, a Dziwoląg Wiesiu utknął z nogą pomiędzy
szufladą numer cztery a szufladą numer pięć. Napiął mięśnie i spróbował wypchnąć
drzwi. Mocno, mocniej, najmocniej!
NIC!!!

„Dźwiękobajki”

Co z moją formą?

Prowadzący czyta bajkę o „Dziwolągu Wiesiu” podzieloną na fragmenty.

Gdzie dawna krzepa?

Przed przeczytaniem fragmentu pierwszego dzieci otrzymują informację, że mają
„wyłapać” jak najwięcej sytuacji i obiektów, które mogłyby być źródłem dźwięku.

Kiedy ostatnio ćwiczyłem z hantelkami?
Dlaczego zaniechałem codziennego joggingu?
A wreszcie...
Ja mam wyjść z szafy!?!?!?

Dziwoląg Wiesiu mieszkał w szafie. Szafa była stara i skrzypiąca, duża i ciemna.
Dziwoląg Wiesiu lubił o poranku drapać w szafę od środka i przeciągać się ospale.
Brał wdech i wydech i mruczał pod nosem:
„Dnia początek, dnia początek zrobię sobie wnet porządek”
Potem wystawiał prawą nogę, lewą nogę i wychodził z szafy.

Do wykonania trzeciego fragmentu zapraszamy dzieci. Jest to wykonanie przygotowane i zaplanowane. To oznacza, że wraz z dziećmi i bazując na ich pomysłach
ustalamy plan nowego kolażu muzycznego bajki.
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W tym samym czasie wokół szafy zaczęli gromadzić się przyjaciele Dziwoląga Wiesia. Powoli i cichutko do drzwi podeszła Kotka Janika

Wszyscy zaczęli:

z szelestem przysunął się worek na śmieci Digi
przykuśtykał parasol Jerzy
nadleciał złośliwy komar Zbigniew
z ogromnym hałasem dobiegł pająk Wincent
dostojnie i z godnością nadeszła filiżanka Nela
przytuptał miarowo cały oddział mrówek faraona pod groźnym dowództwem Starego
Grześka

•

szurać

•

ciamkać

•

cmokać

•

gwizdać

•

mlaskać

•

chuchać

•

i prychać

przybyli także:

•

Felek

•

Zośka

•

Bibi

•

Chudzielec

•

Śmieszka

•

Rockman

•

Bobas

•

Łysy Henryk

•

...i sąsiad

Następnie zaczęli grać utwór pod tytułem „Fałszywe dźwięki pełne udręki”, po których nastąpiła zbiorowa walka z zaciętym zamkiem od szafy, w którym pełen nadziei
tkwił Dziwoląg Wiesio i jego spuchnięta lewa noga..
Wreszcie dało się słyszeć straszliwy huk... i nastąpiła grobowa cisza. Drzwi do szafy
otworzyły się skrzypiąc straszliwie. Wiesio wypadł z szafy i zawisł na swojej lewej
nodze. Wtedy wszyscy przyjaciele rzucili się na ratunek. A gdy Dziwoląg Wiesio był
już całkowicie bezpieczny wszyscy gromko zaśpiewali „Sto lat, sto lat”... chociaż to
wcale nie był dzień urodzin Wiesia.
Podczas czytania 4 fragmentu dochodzi do spontanicznej improwizacji muzycznej.
Jedyne przygotowania dotyczą kwestii aparatu wykonawczego czyli ustalenia na
których instrumentach będą grały dzieci.
Po wyborze instrumentów każdy wykonawca wykonuje krótki trening możliwości
danego instrumentu. Chodzi o ujawnienie ich potencjału i odkrycie różnorodności
dźwiękowej jeżeli potraktujemy instrumenty w sposób niekonwencjonalny.
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„Opowiedz mi bajkę”
Dzielimy uczestników warsztatów na zespoły 5, 6 osobowe. Każdy zespół będzie
wykonywał instrumentalną improwizację do bajek.

Bajki do improwizacji
• „Jaś i Małgosia”
•

„Czerwony kapturek”

•

„Śpiąca królewna”

•

„Kot w butach”

•

„Kraina lodu”

Dzieci obejrzą animowane filmiki, które są mini wersją bajek dobrze znanych dorosłym, ale coraz mniej popularnych wśród dzieci. Mini wersje bajek są też pomocne
przy budowaniu form improwizacyjnych.

1.

Mini wersja Jaś i Małgosia

2.

Mini wersja Czerwony kapturek

3.

Mini wersja Śpiąca królewna
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„Trudne wyrazy”
„Konstantynopol”

,„Wyindywidualizowany”

„Język giętki”
Sample językowe - „Dzień dobry”
Układamy w różnej kolejności 10 sampli wyrazu „dzień dobry” wypowiedzianego
w języku japońskim, francuskim, niemieckim, suahili, włoskim, chińskim, navaho,
czeskim, polskim, szwedzkim. Kartki ułożone są już na ziemi. Dzieci mówią kolejność. Układamy w różnej kolejności sample na ziemi a potem w komputerze i rytmizujemy je z perkusją na programie Magix. Wprowadzamy „dzień dobry” w różne
sytuacje - „obrażony, pośpieszny, przestraszony, zaspany, radosny”. Zmieniamy
zgodnie z podanymi ekspresjami dźwięki sampli a następnie tworzymy dyskotekę
językową z ruchowym pokazaniem na znak prowadzącego „obrażonego, pośpiesznego, przestraszonego, zaspanego”.

„Rozwarstwienie”

https://www.youtube.com/watch?v=AtyZ4IFu3Ps
Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest prezentacja dźwiękowej różnorodności otaczającego nas
świata. Poprzez poznawanie innych kultur muzycznych oraz wnikanie w strukturę
dźwięku odkrywamy złożoność świata. Uczymy się więc tolerancji nie z powodu
pewnego nakazu „trzeba być tolerancyjnym” lecz z powodu prawdy o nieskończonej
złożoności tego świata.
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„Rozentuzjazmowany”

„Rzeczy”
Na ekranie pojawiają się różne obrazki. Nazwij jak najszybciej ci się uda daną rzecz
dodaj do niej krótką historię i zakończ zdanie dźwiękiem instrumentu. „Marchewka...
jest pomarańczowa i tak ostra, że aż aua!!! dźwięk grzechotki psszszsz.”

- mówimy wspólnie, prowadzący udaje pocenie się, jakie to trudne.
Zbadajmy (prowadzący staje się doktorem i zakłada biały fartuch) jakie rytmy występują w tych wyrazach i na zasadzie wyimprowizowania dodajmy do nich rozwinięcia
np.: „Konstantynopol w maju...”, „Wyindywidualizowany gawron wśród innych ptaków”. Umuzycznijmy te krótkie zdania poprzez wsłuchanie się w melodię wyrazów...
Możemy przerysowywać... Wyleczmy teraz te trudne wyrazy z ich „utrudnienia”
i dajmy im łatwość poprzez zwolnienie tempa, poprzez wspólne klaskanie i wreszcie
poprzez wspólne skakanie lub tupanie.

„Gruszka...no gruszka to jest dopiero owoc!!! booooom w bęben”

„Wróbelek ma mały brzuszek, ojej... klaśnięcie”. Podajcie prowadzącemu wyraz,
niech teraz on się popisze...jak najszybciej!!!
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„Głos jako ktoś plus ktoś”

„Techniki wokalne świata”

Mamy wiele różnych ekspresji płynących z głosu. Gdy jesteśmy lwem, gangsterem
albo aniołem nasz głos się zmienia. Zobaczmy jak zmienia się nasz głos gdy dodamy
przeróżne „ekspresje wyrazy” do naszych postaci: „cichutki lew”, „lew ogromny”, „lew
sikorka”, „lew w czapce”. „Gangster bardzo wesoly”, „gangster pijący wodę gazowaną”, „gangster na placu zabaw mówi ojejku”. ”Anioł w sklepie”, „anioł sepleniący”,
„anioł kura”, „anioł tyranozaur”.

Tuva, innuici, japonia, bliski wschód, muzyka współczesna, beatbox, indianie Pow
Wow. Prowadzący prezentuje:
Improwizacje na bazie technik poprzez dodanie elementów muzycznych takich jak
staccato, akcent, vibrato, cicho głośno. Dyrygowanie technikami i pokazywanie ekspresji.

https://www.youtube.com/watch?v=TRee33ZGrvE
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„Codzienne dźwięki paszczowe
– rysujmy, komponujmy”

„Wierszyki z zastanowienia”
Ta część opiera się na zbudowaniu wierszyków z takich dźwięków jak yhm, hym,
mmm, ee, aaa, taaaa, hyyyyy. Budujemy z tych dźwięków wierszyki a następnie komponujemy piosenki „Impro hop” polegające na zestawianiu „wierszyków z zastanowienia” i krótkich zdarzeń. „Yhm to jest mój samochód hej!!!”, „Hym, nie wiedziałem
że to grałem...well...”. „Eee czy mogę już wejść, bardzo chciałbym zobaczyć ten film”.

Umuzycznianie dźwięków mycia zębów, ziewania, śpiewania pod nosem, ćlamania,
kichania, kaszlu. Zbudujmy nasze indywidualne partytury, które to zaczynają się od
znaku mycia zębów (dorysuj swoją historię zbudowaną z dźwięków, gestów, głosu
i przedmiotu). Prowadzący rozdaje kartki i daje krótki instruktarz z pisania partytur codzienności.

Na finał „piosenka finałowa – disco psisko”.

Bleburg, bleburg good good good.
How how how.
Oui ja puktuk plączę z nut,
trudny język wycie z nut
auuuuuuuu, auuuuu,
auuu auuu auuuu”.

Gimnastyka z klarnetem to również sposób opisania językiem dźwięków przestrzeni
i ruchu.

https://www.youtube.com/watch?v=T4u7QAYDMTc
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„Improdrzewa”

„Jakim jestem drzewem?”

Warunki przeprowadzenia warsztatu:
Celem warsztatu jest pokazanie, iż wspólna muzyczna improwizacja może wzmocnić
więzi w grupie i być doskonałym środkiem komunikacji. Improwizacje to nie tylko
emocje i sięganie do pokładów własnej wyobraźni. To również wielka lekcja wsłuchiwania się w drugą osobę – zrozumienia, zauważania i odpowiadania na przekaz
partnera a nawet przeczuwanie muzycznej drogi, którą chce podążać tworząc wspólnie z Tobą utwór muzyczny.

Czy wiecie ile lat żyją najstarsze na świecie drzewa?
Ile metrów ma najwyższe na świecie drzewo?
Jak bardzo grube jest najgrubsze drzewo?

Drzewa też wsłuchują się w swoje potrzeby i wspaniale improwizują dostosowując
się do nowych warunków, które stwarza natura i człowiek.
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Jest tyle wspaniałych tajemnic, które kryje długie życie drzew – naszych kochanych leśnych przyjaciół! Zanim je poznamy spróbujmy wyobrazić sobie, że jesteśmy drzewami.
Prowadzący prosi, aby dzieci ustawiły się swobodnie w dowolnych miejscach sali.
Wyobrażamy sobie, że jesteśmy drzewami. W zadaniu tym pomagać nam będą impro
etiudy przeznaczone na każdy etap kreacji drzew.
Najpierw mocno opieramy się na stopach
„ZAPUSZCZAMY KORZENIE”
rytmiczne bujanie z przenoszeniem ciężaru ciała z nogi na nogę

https://www.youtube.com/watch?v=tiRQ85bMgUI
„WZRASTAMY”

Prowadzący podchodzi do każdego dziecka i pyta:

wyciągamy się w górę

„Jakim drzewem jesteś?”

„PIJEMY SOKI”

UWAGA: Jeżeli grupa dzieci czuje się swobodnie w działaniach muzycznych i jest
zespołem „rozśpiewanym” możemy zadawać pytanie śpiewając i wtedy dzieci również odpowiadają „na melodii”

działanie głosem „szumimy na wietrze”
WALKA Z BURZĄ

Oto przykłady melodyjnych pytań i odpowiedzi

działanie głosem

W podanych powyżej przykładach wykorzystałam skalę hebrajską.
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Instrumentarium:
• grupa małych dębów:

małe grzechotki

•

partia niemelodyczna:

przeszkadzajki

•

szumiąca:			

kij deszczowy

•

brzmiąca miękko:		

makarony

„Szkółka leśna”
Posłuchajcie jak brzmią drzewa.

•

Oto letni nokturn przysypiającego dębu

•

Oto radosny walczyk zimowego świerku

•

grupa młodych świerków: małe bębenki, tam tamy

•

Oto wiosenna aria wierzby płaczącej

•

partie niemelodyczna:

kołatki

•

ale brzmiąca twardo:

duży bębenek

Zapraszamy do leśnej szkółki. Podzielmy się na trzy zespoły. Stwórzmy grupę młodych dębów, świerków i wierzb. Każdy z zespołów ma za zadanie stworzenie improwizacji.

Tematami są:
1. Walka z kornikiem.
2. Rozmowa z lekarzem dzięciołem.
3. Taniec liści ze stadem wróbelków.
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•
•

grupa młodych wierzb:

partia melodyczna		
					

dzwonki chromatyczne
dzwonki diatoniczne
ksylofonik, fletnia Pana

Posłuchajcie utworu:

Trzy grupy młodych drzewek stworzyły 3 improwizacje
https://www.youtube.com/watch?v=TGWQPtMGZKU

Twórca tego utworu Paweł Szamburski a zarazem muzyk improwizujący komponując
ten utwór inspirował się muzyką związaną z kulturą judaistyczną.

Przypomnijmy sobie skalę z zadania drugiego.
Wykorzystując dźwięki tej skali możemy także improwizować
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Impro 1

Impro 3

Impro 2
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Rozpoczynamy improwizujący krąg
W środku kręgu staje leśny dyrygent, który będzie udzielał głosu instrumentalistom
stojącym w kręgu. Dzieci improwizują w sposób swobodny ale z tendencją do
kameralizowania tzn. wsłuchując się w siebie, dialogując, grając momentami nawet
synchronicznie. Natomiast soliści są niezależni od dyrygenta i każde solo dębu,
olchy i klonu jest suwerenną interwencją w tworzącą się strukturę improwizowanego
kręgu. Po jednej próbie warto omówić przebieg utworu i wymienić się rolami.

Oto zadanie „w improwizowanym kręgu”
zrealizowane przez uczniów

„W improwizującym kręgu”
Wyobrażamy sobie, że znajdujemy się w starym, gęstym i rozległym lesie. Rosną
tu buki, olchy, dęby, sosny, świerki i inne gatunki drzew. Każde z nich brzmi inaczej.
Stojąc na wielkiej polanie otoczeni przez las stwórzmy improwizujący krąg. Dzieci
ustawiają się w kręgu. Każdy wybiera dla siebie jeden instrument. Z grupy wybieramy
5 solistów, którzy będą reprezentować różne gatunki drzew.

•

DĘBY – bębenek

•

OLCHA – trójkąt

•

KLON – dzwonki chromatyczne

•

SOSNA – duży marakas
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Cel warsztatu
Celem warsztatu jest odnalezienie różnych form relaksacji płynącej z improwizacji
instrumentalnej i wokalnej w jej indywidualnych i kameralnych odsłonach.
Ważnymi elementami zajęć będą działania rozwijające wyobraźnię przestrzenną
i wizualizacje wewnętrzne.
W skutecznym zastosowaniu technik pomogą filmiki i zdjęcia związane z przyrodą
i naturą.

„Wodne
improopowieści”
„Skok na głęboką wodę”
Czy wyobrażacie sobie na ile sposobów można zanurzyć się w wodzie?

•

można spokojnie wejść

•

można skoczyć z bardzo wysokiej trampoliny

•

można wbiec w szalonym tempie

•

można wgramolić się na brzuszku

Ćwiczenie:
Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie swój własny sposób zanurzenia w wodzie.
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W jakiej wodzie się zanurzyliście?
Czy był to:

•

ocean

•

jezioro

•

rzeka

•

a może basen?

A teraz wybierzcie dowolny instrument i spróbujcie o tym zagrać.

A teraz znajdźcie wygodne pozycje. Połóżcie się na podłodze, ułóżcie na poduchach.
Zachowajcie dostateczne odległości tak, aby każdy miał swoją strefę komfortu.
Wysłuchajcie różnych odgłosów wody

•

SZUM WODOSPADU

•

PLUSK W JEZIORZE

•

SZUM MORZA

•

SZUM RZEKI

W trakcie tej relaksacji spróbujcie na przemian napinać i rozluźniać poszczególne
części ciała:

A oto film o zanurzeniu się w wodzie
https://www.youtube.com/watch?v=qZmdiidAqjg
Podzielcie się na trzy zespoły. Niech każdy zespół stworzy etiudę instrumentalną
na temat różnych sposobów zanurzania się w wodzie. Spróbujcie odegrać warstwę
muzyczną symultanicznie z filmikiem. Niech Wasze etiudy instrumentalne ilustrują
dynamikę skoków i „wbiegów” do wody.
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prawą stopę			

lewą stopę

			

prawą nogę			

lewą nogę

			

prawą rękę			

lewą rękę

			

głowę				

brzuch

			

plecy				

a także wszystkie palce u rąk i nóg

„Wodny park rozrywki”

„Spływ kajakowy”

Witajcie w wodnym parku rozrywki

A teraz będziemy tworzyć muzyczne historie w parach. Opracujcie plan spływu kajakowego.

Są tu:

•

zjeżdżalnie wodne

•

klarnet basowy gra zjeżdżalnię wodną

•

wodne bicze

•

jaccuzi

•

basen z falami

Oto przykład:
Epizod 1
• start z parku muzycznego
Odcinek 1
Epizod 2
• przeprawa przez fosę

Każdy wodny punkt w wodnym parku rozrywki ma krótki przypisany krótki utworek
muzyczny na klarnet basowy, klarnet kontrabasowy, skrzypce i pianino. Spróbujcie
pomuzykować na waszych instrumentach razem z proponowanymi utworkami uzupełniając ich brzmienie.

Odcinek 2
Epizod 3
• camping na wyspie
Odcinek 3
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Epizod 4
• przygoda z łabędziami
Odcinek 4
Epizod 5
• wypłynięcie na jezioro
Epizod 6
• cumowanie i pożegnalne ognisko
Odcinek 1, 2, 3, 4 itd. to stałe fragmenty historii, podczas których przemierzamy kajakami trasę spływu. Są one do siebie podobne: wiosłujcie w różnym pulsie a zanurzenie wiosła daje charakterystyczny plusk. Również muzyczne te fragmenty mogą być
podobne. Zagrajcie na instrumentach całą historię stosując zasadę różnicy i podobieństwa: spokojnych dźwięków i bardziej dynamicznych i zróżnicowanych epizodów.

Wodno – butelkowa symfonia
Czy lubicie bawić się w orkiestrę?
Teraz stworzymy wielki orkiestrowy zespół,
w którym wszyscy będziemy wirtuozami butelek
z wodą. Na butelkach z wodą można grać na
wiele sposobów:

•

wystukiwać rytm palcami

•

potrząsać butelką

•

przelewać wodę z butelki
do kubka

Posłuchajcie krótkiej prezentacji
Wybierzemy dyrygenta dla naszej orkiestry
i ustalamy system znaków. Na przykład:

•

otwarta dłoń oznacza bulgotanie

•

piąstka oznacza rytmiczne stukanie

•

fala oznacza przelanie wody

•

jest też pauza czyli cisza w muzyce, wtedy dyrygent krzyżuje ręce.

Siła symfonii zależy od inwencji dyrygenta i wyobraźni wirtuozów. DO DZIEŁA!!!
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Posłuchajcie improwizacji na skrzypce solo pt: „Wiatr”

„Improwizujący wiatr”

Składa się ona z trzech części. Wiatr wędruje nad łąkami, potem błądzi w głębokiej puszczy i wreszcie dociera do najwyższych gór świata, gdzie staje się wielkim huraganem.

https://www.youtube.com/watch?v=1H4cQX8TrgM
Jak zmieniała się muzyka?
Czy skrzypce dobrze oddały mowę dźwięków wędrówki wiatru?
Czy w tej muzycznej opowieści pojawili się ludzie?
Czy wiatr pokonał góry?
Która część podobała się Wam najbardziej?
Podyskutujcie o skrzypcowej improwizacji.

Cel warsztatu:
Otwarcie dzieci na nietypowe dźwięki wydobywane z tradycyjnych instrumentów, ale
także poszukiwanie alternatywnych do tradycyjnych źródeł dźwięków, które mogą być
doskonałym narzędziem improwizacji muzycznej.
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Teraz jako zespół stwórzcie własne wietrzne historie. Niech historie:

•

składają się z 3 części

•

dotyczą wiatru i jego przygód

•

będą spisane w formie scenariusza

„Wdech i wydech”
Obejrzyjcie filmik z udziałem dwóch Innuitek.
https://www.youtube.com/watch?v=qnGM0BlA95I
Wykonując rytmicznie wdechy i wydechy tworzą one niezwykłą muzyczną, „powietrzną”
improwizację. W kraju w którym żyją panuje chłód i wiatry wieją przez większą część
roku. Lud Innuitów przyzwyczajony do surowych warunków przyrody znajduje rożne
sposoby wykorzystania energii ludzkiego organizmu. Ekspresja śpiewo – oddechu jest
jednym z nich.

Wykonanie:
Trzyczęściowe improwizacje wykonajcie na fletach, które będą spreparowane. Z fletów
zdejmijcie główki, ustniki i zostawcie tylko korpusy

Ćwiczenie:
Stańcie w parach naprzeciw siebie, spróbujcie zrobić rozgrzewkę.

A oto efekty dźwiękowe, które możecie osiągnąć: efekt 1 - efekt 2 - efekt 3
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A oto propozycje spreparowanych instrumentów i technik dźwiękowych:

Sekcje instrumentów grzechoczących „?”
To wszelkiego rodzaju grzechotki, makarony, deszczowe kije
ale też:

•

kubeczki z grochem

•

gałązki z suchymi liśćmi

•

puszki z pieprzem lub innymi przyprawami

„Wietrzna orkiestra”

Sekcja instrumentów świszczących „?”

Stwórzmy prawdziwą wietrzną orkiestrę

To wszelkiego rodzaju fleciki, flety, fletnie Pana
ale też:

•

słomki

•

witki, którymi możemy przecinać powietrze

Sekcje instrumentów bassdrummowych
To wszelkiego rodzaju bębny — duże i małe
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•

wiatrowyjcy to miękkie rury, które wprawione w ruch wydają
charakterystyczny wietrzny dźwięk

•

mamy też solistów, którzy grają w trzech różnych stylach

Japonia

Turcja

Hiszpania

Czas aby dyrygent uruchomił machinę orkiestry. Zanim to nastąpi warto, aby każda
sekcja „poćwiczyła” z dyrygentem „wejście” i „wyjście” z improwizacji.

IMPROWIZACJĘ ORKIESTRY WIETRZNEJ CZAS ZACZĄĆ!!!
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Wyobraźmy sobie, że jesteśmy jakimś wybranym zwierzątkiem. To może być ulubiony zwierzak, albo taki, który właśnie przyszedł nam do głowy. A teraz dokonajmy
improwizowanej autoprezentacji posiłkując się małymi instrumentami perkusyjnymi.
Spróbujmy pokazać nasz „zwierzęcy charakter”.

„Improzwierzyniec”
Celem warsztatu jest:

A to nasze przykłady:

Szukanie inspiracji dźwiękowych i muzycznych w dźwiękach natury. Świat zwierząt
to kalejdoskop przepięknych dźwięków ale także niesamowitych kodów muzycznych
ukrytych w różnorodnych językach, którymi zwierzęta się komunikują. Czasem
nawet udaje się dokonać nowych przekładów tych pięknych dialogów naszych milusińskich np.: rozmów delfinów.

Ida jako pantera
https://www.youtube.com/watch?v=VX10poaaKRk
Niko jako chomik, szczur i mysz
https://www.youtube.com/watch?v=OMygd50dCwo
Dagna jako wilk
https://www.youtube.com/watch?v=B1qDLDzzI94
Michał jako słoń
https://www.youtube.com/watch?v=Oa-cEFiONW0
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Posłuchajcie tego niesamowitego solo w wykonaniu papugi Ary

„Gimnastyka delfinów”
w MarineLand

https://www.youtube.com/watch?v=XwjsUSRyRVI
Co za niesamowita aktorka! A teraz my jako wybrane postacie zwierzęce spróbujmy...
wcielić się w ludzi.

https://www.youtube.com/watch?v=fbEHAyJ3Bs4

Jak by to było gdyby:
• pantera udawała ekspedientkę
•

szczur udawał dj’ya

•

wilk zamienił się w nauczycielkę

•

a słoń w trenera karate

Stwórzmy teraz zespół delfinów akrobatów. Każda alfabetyczna figura to również
sygnał muzyczny.
FIGURA 1 - „Stanie na ogonie”

To ćwiczenie ma sprowokować dzieci, aby nie używając słów i operując wyobrażonym i przeinterpretowanym językiem zwierząt weszły o stopień wyżej i spróbowały
zbudować pewną historię – narrację, która niesie w sobie napięcie i jego rozładowanie. Idealną wersją ćwiczenia jest wariant wokalny.
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FIGURA 2 - „Obrót wokół własnej osi”

FiGURA 4 „Salto”

FIGURA 5 - „Nurkowanie z trenerem na plecach”

FIGURA 3 - „Wysoki skok”
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EFEKT 3

FIGURA 6 - „Buziaczki w powietrzu”

„Okrzyki zachwytu w wykonaniu publiczności”
Wokalne: „Och”, „Ach”, „Jejku”

Teraz jest tylko potrzebny dyrygent. Usiądźmy w półkolu naprzeciw dyrygenta od
którego wyobraźni i zmysłu „dramaturgicznego” zależy kiedy i jak długo poszczególni soliści (figury) i sekcje odpowiedzialne za efekty będą grać.
To ćwiczenie łączy w sobie technikę improwizacji dyrygowanej i przygotowawczej
pracy zespołowej. Działanie dyrygenta jest bardzo ważne ale równie istotna jest praca solistów i zespołów, ich przekonanie co do brzmienia, które opisuje całą sytuację
gimnastyki Delfinów w Marine Land.

Mamy też komplet wykonawców odpowiedzialnych za efekty:

EFEKT 1
„SZUM WYSOKIEJ FALI”
Makarony, grzechotki, przeszkadzajki

EFEKT 2
„Wesoła muzyczka w tle”
Flety, keyboardziki
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Już sama mieszanka takich osobowości daje niezwykłe możliwości dla stworzenia
arcyciekawych improwizacji muzycznych.
A teraz wyobraźmy sobie, że te zwierzęce gromadki tworzą małe rodzinki i muszą
odegrać za pomocą instrumentów różne domowe scenki, czyli:

i kwartety, a może kwintety
czyli „Rodzinki”
Czas na kameralistykę czyli pracę w małych zespołach muzycznych. Tworzymy zespoły:

•

dwu (duety)

•

trzy (tercety)

•

cztero (kwartety)

•

i pięcio (kwintety) osobowe

Każdy zespół to jedna zwierzęca rodzinka. Niech zwierzątka łączą się jak chcą.
Puśćmy wodzę fantazji:

•

rybka z żyrafą

•

dwie mrówki z koczkodanem

•

rekin i wróbelki

•

słoń, niedźwiedź, lama i komar
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•

rybka z żyrafą gotują dwudaniowy obiad

•

dwie mrówki z koczkodanem robią generalne porządki

•

rekin i wróbelki idą na zakupy

•

słoń, niedźwiedź, lama i komar robią porządki
w ogródku przydomowym

Każde z dzieci przechodzi, przeskakuje, przepełza, nurkuje lub przepływa przez
przestrzeń naszego zwierzyńca...

„Biegi, skoki, nurkowanie”
Czas na wielki finał!
...imitując ruchem zwierzę, w które się „wciela”. W tym czasie dzieci opisują
dźwiękowo każdy wykonany przez solistę ruch.

Zwierzęta kochają ruch.
Ruch to także wspaniała improwizacja. Jeżeli zaś mamy wspaniałych przyjaciół pomogą nam improwizowany ruch UMUZYCZNIĆ (UDŹWIĘKOWIĆ)
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Małe Muzyczne
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www.edukacjakomponowana.pl

Dagna Sadkowska
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