Pracovní list pátý ročník
Zapiš si do sešitu:
Tanec je pohybové vyjádření hudby. Vzniká spojením jednotlivých tanečních kroků, gest rukou a těla.
Rozlišujeme tyto druhy tance:
Lidový tanec - typický pro daný národ a kulturu (polská mazurka, česká polka,francouzský menuet, a jiné)
Klasický tanec - jde o balet
Scénický tanec - jde o "výrazový" tanec, který vyjadřuje příběh a emoce
Společenský tanec - do této kategorie patří valčík, tango, quick step, a jiné tance.

Balet je klasická forma tance, která se řídí daným příběhem a dějem.
Baletní hudbu psali hudební skladatelé ve státech kde byli dobří baletní tanečníci (např. ruský skladatel Čajkovskij
napsal balety Louskáček, Spící krasavice a Labutí jezero)

Opera je jevištní dílo, které v sobě spojuje taneční projev a hudbu. Předlohou opery je libreto - příběh, který
hudební skladatel zhudební.
V opeře se uplatňuje orchestr, pěvecký sbor, sólový zpěv a tanečníci.
Sólový zpěv v opeře se nazývá árie.
Každá opera začíná předehrou, která posluchače uvádí do děje opery.
Opera je rozdělena do několika částí
Opereta velmi podobná opeře. Na rozdíl od operety se zde i mluví
Jedním z nejznámějších operetních skladatelů je francouzský skladatel Jaques Ofenbach - opereta Krásná Helena,
Orfeus v podsvětí…
Muzikál je jevištní forma, kde se střídá mluvené a zpívané slovo, tanec a řada jevištních efektů. (Světla, dým,
zvuky)
Muzikál vznikl v 1. polovině 20. století v USA.
Mezi slavné světové muzikály patří: West Side story, Jesus Christ Superstar, Kočky, Fantom opery.
Mezi známe české muzikály patří: Drákula, Hrabě Monte Christo, Noc na Karlštejně, Kleopatra.

Najdi si a poslechni si:
Lidový tanec:
https://www.youtube.com/watch?v=EO_NRSZTGI0&pbjreload=101&ab_channel=FolklorRataj
Všimni si, že tanečníci mají na sobě kroje a doprovází je nástroje tipické pro lidovou hudbu (cybál, housle, klarinet, aj)
Balet: https://www.youtube.com/watch?v=sGU_0RdvIME&ab_channel=P%C5%99enosydokin
Všimni si krásných kostýmů tanečnic a krásných, snových kulis.
Scénický tanec: https://www.youtube.com/watch?v=CbmTrW6V9Vw&ab_channel=BackStage
Všimni si, že tanečník nepotřebuje náročné kostýmy ani velké kulisy. Scénický tanec je velmi náročnou pohybovou
disciplinou
Společenský tanec: https://www.youtube.com/watch?v=mJfYcb9UEhE&ab_channel=TVRychnov
Všimni si, že někteří tanečníci se společenskému tanci věnuji profesionálně - účasní se soutěží.
Opera:
https://www.youtube.com/watch?v=uiIG8R8QMpg&ab_channel=PavlaVykopalov%C3%A1
Nejkrásnější českou pohádkovou operou je Rusalka od Antonína Dvořáka, kterou velmi často uvádí slavná divalda na
celém světě
Opereta: https://www.youtube.com/watch?v=FdmkvBMVfsU&ab_channel=MiloslavNov%C3%A1k
Jde o komickou operetu Orfeus v podsvětí.
Muzikál https://www.youtube.com/watch?v=DyofWTw0bqY&t=105s&ab_channel=Movieclips
Celá řada muzikálů byla zfilmovaná (Pomáda, West side story, Fantom opery, Mama Mia…)

