Horitzontals

Verticals

1. Compositor alemany nascut
el 1833. S’emmarca
dins del romanticisme i
és conegut per les seves
“Danses hongareses”.

1. Compositor nascut a
Alemanya l’any 1770,
afectat per la sordera,
i que és l’element clau
per entendre la transició
del classicisme al
romanticisme. Autor del
“Cant de l’Alegria”

4. Compositor francès nascut
l’any 1875. Se’l vincula
amb l’impressionisme i
l’expressionisme musical
i fou un gran mestre de
l’orquestració. La seva obra
més coneguda: “El Bolero”
5. Compositor espanyol nascut
a Cadis l’any 1876. Les
seves obres més conegudes
són “El amor brujo” y el
ballet “El sombrero de tres
picos”.
7. Compositor italià nascut
l’any 1813. Gran
compositor d’òpera italiana.
Les seves obres més
conegudes: “La traviata”,
“Il trovatore” i “Rigoletto”.
8. Músic i compositor romàntic
per excel·lència, nascut
l’any 1810 a Polònia.
Gran coneixedor de tots
els secrets del piano, va
compondre un gran nombre
de peces per a aquest
instrument: balades, estudis,
sonates, etc.

Els passatemps
de l’OJC
COMPOSITORS
Coneixes als principals compositors
de la música clàssica?

3. Compositor alemany
nascut l’any 1813. Gran
compositor d’òperes, no
solament de la música
sinó també del llibret.
Va renovar la manera
d’entendre el drama
musical. Una de les seves
obres: L’anell del Nibelung.
6. Compositor austríac nascut
l’any 1797; continuador
del llegat de Beethoven.
S’emmarca dins el
romanticisme i és conegut
pels seus lieder, peces per a
veu i piano.
7. Violinista i compositor
italià nascut l’any 1678.
S’emmarca dins el
moviment musical del
Barroc. Conegudíssim per
la seva obra: “Les quatre
estacions”.

10. Compositor català nascut
a Lleida l’any 1867.Se’l
considera neo-romàntic i
dóna nom a l’Auditori de
Lleida. Una de les seves
obres: Goyescas
11. Compositor txec nascut
l’any 1841. Influenciat per
la música del seu país i
d’altres llocs on va viure.
Una de les seves obres: “La
Simfonia del Nou Món”.

9. Compositor, pedagog,
musicòleg i folklorista
hongarès. Barreja les
melodies tradicionals
hongareses en la seva
música. Una de les seves
obres: “Háry János”.

V - 1. BEETHOVEN - 2. MOZART - 3. WAGNER
6. SCHUBERT -7. VIVALDI - 9. KODALY
H - 1. BRAHMS - 4. RAVEL - 5. FALLA - 7. VERDI
8. CHOPIN -10. GRANADOS - 11. DVORAK
12. HAYDN

12. Compositor austríac nascut
l’any 1732. S’emmarca
dins del classicisme i
se’l considera pare de la
simfonia i del quartet, per la
gran quantitat d’obres que
va compondre per aquestes
formacions. Una de les
seves obres: La sorpresa.

2. Compositor austríac nascut
l’any 1719. Fou un gran
virtuós del piano i del
violí. Compositor a la
primerenca edat de 5 anys
que esdevingué el màxim
exponent del classicisme.
Una de les seves obres: La
flauta màgica.

Els passatemps de l’OJC
SIDOKU
Santa Nit (Nadala)

Creador del sidoku: David puertas

Per completar la graella cal posar una nota (do, re, mi, fa, sol, la, si) en
les caselles buides, tenint en compte que han d’aparèixer les set notes
en cada columna, en cada fila i també en cada zona sense repetir-se!
(Una zona queda delimitada per vores més gruixudes)
Només existeix una solució!

Pista! Les notes de les caselles ombrejades (en ordre: d’esquerra a dreta
i de dalt a baix) corresponen als primers compassos de la peça musical
que s’indica al damunt de cada SIDOKU.

Els passatemps de l’OJC
SOPA DE LLETRES

Aquesta vegada se’ns ha extraviat tot un rebombori d’instruments de
percussió. Ajuda’ns a trobar-los per a poder-los fer servir en el proper
concert.
Els trobaràs en vertical, horitzontal, en diagonal i en són 10.

Resposta: timbales, xilofòn, plats, pandereta, bombo, triangle, caixa, bateria, simbomba i castanyoles

Els passatemps de l’OJC
SOPA DE LLETRES

La partitura del director s’ha quedat en blanc. Per ajudarlo hauràs de
recordar el nom de les 7 notes musicals, hauràs de dir els 6 ritmes
bàsics (pensa que el silenci també compta) i, per si no fos poc, hauràs
de recordar 3 elements imprescindibles en una partitura.

Solució: do, re, mi, fa, sol, la, si, rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, pausa, clau, pentagrama, armadura.

