Els passatemps de l’OJC
SIDOKU
Petita serenata nocturna (W. A. Mozart)

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
SIDOKU
Dansa hongaresa núm. 1 (J. Brahms)

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

Saps italià? El món de la música està ple de mots italians que ens parlen
de ritmes, caràcters i altresindicacions a l’hora de llegir una partitura.
Les sabràs trobar? N’hi ha 10 en total.

Solució: piano, forte, allegro, lento, vivace, crescendo, Da Capo, pizzicato, coda, sforzando.

Els passatemps de l’OJC
SOPA DE LLETRES

La Juca volia organitzar els concerts de la temporada i s’ha fet un
embolic. Ha barrejat els compositors i ara no els troba! Ajuda-la a cerca
20 cognoms de compositors coneguts, d’aquí i d’allà, de fa temps i
actuals... Si necessites una pista, hi trobaràs segur tots els compositors
que s’interpreten aquesta temporada.

Solució: Brahms, Prokofiev, Mancini, Williams, Davis, Margarit, Vallvé, Holst, Toldrà, Mozart,
Haydn, Liszt, Chopin, Schubert, Granados, Beethoven, Guinovart, Gluck, Haendel, Wagner.

