GLASBENA UMETNOST POUK NA DALJAVO
8.TEDEN 9.A

Dragi devetošolci! Le kdo bi si mislil, da se bomo takole dopisovali že osmi teden. Ampak,
naslednji teden se po dolgem času spet vidimo. Upam, da ste vse naloge tudi opravili po
navodilih, ki vam jih napišem. Nekateri mi še vedno niste poslali predstavitve oz. govorni
nastop. Tisti, ki ste imeli predstavitev že v prvi konferenci pa naj bi mi poslali vaše domače
delo oziroma rešitve nalog, ki jih delate na daljavo. Nekateri pa tega še vedno niste storili,
Vsekakor bomo vse pregledali ko sedemo v šolske klopi, zato prinesite k pouku vse s seboj, da
nalepimo v vaše zvezke . Danes pa bo učna tema: ZABAVNA IN POPULARNA GLASBA.
Zabavno glasbo 20. stoletja predstavljajo naslednji slogi oziroma smeri:
POPULARNA GLASBA :
-

REGGAE
- JAZZ
- ROCK
- BLUES
- POP
- FOLK
- COUNTRY
- SOUL
- HIP HOP
Vsi našteti slogi pa imajo veliko pod smeri npr. BLUES:
-JUMP BLUES
-BOOGIE-WOOGIE-BRITANSKI BLUES
-TEKSAŠKI BLUES
- JUMP BLUES
- BRITANSKI BLUES
Kot zanimivost naj napišem , da so izvajalci britanskega bluesa skupina The Rolling Stones.
Prav tako ima več podzvrsti tudi rock glasba. Napiši vsaj PET PODZVRSTI ROCKA , zraven
pa za vsako podzvrst napiši vsaj eno skupino, ki izvaja to zvrst glasbe . Primer:
PROGRESIVNI ROCK:
___________________
____________________
___________________
___________________
___________________

Pink Floyd
______________
_______________
________________
_________________
_________________
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Pri 2. nalogi pa napiši oziroma dopolni tako da bo smiselno.
_______________________ je bil Jamajčan, pomemben za reggae glasbo.
_______________________ je bila pevka, ki je imela specifičen raskav glas.
_______________________ je bil pevec skupine The Queen.
_______________________ je imenovan kralj rock and rolla .
________________________ je umrli pevec skupine The Beatles.
________________________ je frontman skupine The Rolling Stones .
JOHN LENNON
JANIS JOPLIN
ELVIS PRESLEY
MICK JAGGER
BOB MARLEY
FREDDY MERCURY

Kdo izmed naštetih glasbenikov je na sliki? To je ________________________,
Pevec skupine________________________ .
Upam, da današnja naloga ni bila zahtevna. Bodite dobre volje in lep pozdrav Mojca Čebulj .

