
                                          Beethoven beatbox

TWWWWW!!! oto moc, oto uderzenie. Przewróciło się, potknęło się. 

Witamy Was bardzo serdecznie, zagramy i opowiemy Wam o L. Van Beethovenie. 

B b b b betowenie bbbb bethowenie E G B Des PLUS dla elizy DZIECI Śpiew

To jest prawdziwy heavy metalowiec wśród kompozytorów! 

Tak tak tak tak. Dw dw dw dw oda do radości E E F G G F E D C C D E E D D Dzieci śpiew

Moc, która płynie z jego muzyki jest jak ogromny strumień szszszsz, gigantyczny wodospad 
dwbr dwbr dwbr dwbr dwbr mielenie. 

Dla przykładu na tę przyrodniczą tezę o gigantycznej wodzie w muzyce 

LUDWIGA VAN BEETHOVENA liczenie na palcach MOC!!!!!! 8 moc

Posłuchajmy motywu 5 symfonii. Ta ta ta dam. Powaga boom boom dzieciaki dochodzą z 
ciężkimi brzmieniami beatboxowymi. Tik Tak pokazuje.

 WARSZTAT gramy razem ten motyw ale ciężko i po heavy metalowemu. Proszę zagraj 
swoje solo na gitarze, na perkusji i na basie.

Po impro niskim głosem TikTak low fee. Czujecie tę powagę, czujecie jak nasze serca 
wypełnia chęć do wysłuchania kolejnego utworu. Tiiiiiiiiiiii Teraz niezwykle poważna Sonata 
księżycowa, (wycie wilków Tik tak podkład a ja temat) którą Beethoven pisał już bardzo 
słabo słysząc. Wyobraźcie sobie, że dźwięki, które słyszał były niezwykle głuche (wsadź 
skarpetkę do klarnetu) stłumione, puste ale on był G E N I U S Z E M. A geniusz to osoba 
która potrafi wszystko tak dobrze, że najlepiej na całym świecie. Posłuchajcie jak brzmi 
Sonata księżycowa z pokoju obok. Wychodzimy i zagramy dla Was ten utwór w taki sposób 
w jaki Beethoven mógł go słyszeć.



Tak jak mówiliśmy NAGLE!!! Geniusz i heavy metalowiec wśród kompozytorów. 
TIUUUUUU Pisał całe mnóstwo utworów od mniejszych form takich jak słynny utwór „dla 
Elizy” do dużych utworów jak symfonie czy koncerty. Zerknijmy na kilka dużych utworów. 
Patrzymy na napis DUŻE UTWORY. 

I małe utworki mała karteczka. 

Patrzymy na symfonie. Symfonia 9 ze słynną na cały świat, kula ziemska z Odą do radości. 
Skoro jest to tak znany utwór i dotarł do różnych krajów to zobaczmy jak jest 

interpretowany przez różne narodowości. Pigmeye, Japończycy, Indianie. GLOBUS. 
Prośba do dzieci o kraje.

E E F G G F E D C C D E E D D oda do radości w różnych wersjach
 
A teraz. Symfonia 6 pastoralna inspirowana nie tylko ideą muzyki ale również naturą, 
inspirowaniem się nią, ciszą wsi i oddechu od zgiełku miasta.

A koncerty na jakiś instrument. Ktoś się popisuje, jest świetny na swoim instrumencie więc 
gra solo. TikTak napisze mi teraz koncert na flet prosty. Proszę kompozytorze napisz. Ja dla 
Was piszę koncert na bębenek. A teraz Wy napiszcie dla nas koncert. Kartki i kredki. 
Beethoven napisał na przykład koncert fortepianowy i skrzypcowy. One należą do tych 
najsławniejszych. Piosenka o koncertach.

Koncerty fortepianowe i trochę te skrzypcowe napisał van Beethoven du du du.
Fortepianowy G dur i skrzypcowy D dur
Jeden i drugi znakomite są są -- są są -- są są

Jak mam zagrać motyw Panie kompozytorze motyw z koncertu G dur a jak mam zagrać 
motyw ze skrzypcowego? Z jaką emocją, czy w sposób bardzo zaangażowany czy leniwie?



Zachwycające, cudowne, dostojne, mocne, burzliwe. Słyszałeś te utwory Beethovena? Tak? 
Daj mi jeden proszę. 

Sklep. Dzień dobry. Poproszę 2 kilogramy utworów L. Van Beethovena. Które Pan sobie 
życzy?
Poproszę dwa kwartety smyczkowe. Ten taki F – dur z tematem

 i ten taki kwartet C dur z tematem tititi. 

Czy ma pan może jakieś wariacje? Wariacji nie ma ale są jest 1 część 1 Sumfonii. O świetnie.
Poproszę pół kilo. 

Dziękuję, do widzenia.
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