


Ten elemenTarz 
należy do



Osoby na widowni czekają z niecierpliwością na początek koncertu. 
Niektórzy rozmawiają. Inni jeszcze szukają swoich miejsc. Narysuj siebie 
i osoby, które przyszły z Tobą na koncert. Jakie macie miny? Co robicie? 



Elementarz to przewodnik dla Ciebie, przyszłego Małego Melo-

mana*, po fascynującym świecie, który kryje się za drzwiami sal 

koncertowych. Razem z Orkiestrą Antraktową, którą poznasz już 

na kolejnej stronie, odkryjemy przed Tobą tajniki pracy muzyków, 

dyrygenta i kompozytora. 

Zapytasz, po co chodzić na koncerty, skoro muzykę można usły-

szeć wszędzie: w radiu, w telewizji, w Internecie, na płytach CD. 

Koncert to muzyka „na żywo”, którą możesz zobaczyć i prawie 

dotknąć. Tutaj wszystko może się wydarzyć!

Muzyka to więcej niż dźwięki. Porusza ciało, wyobraźnię oraz 

wpływa na emocje. Może nas rozweselić, wzruszyć czy nawet 

wystraszyć. Może spowodować, że będziemy mieli ciarki na ca-

łym ciele albo poderwać nas do tańca. Muzyka wykonywana na 

żywo ma jeszcze większą moc oddziaływania. Chcesz dowie-

dzieć się, jak ona to robi? Zapraszamy do czytania i zabawy!
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KoncerT = orKiesTra + dyrygenT + 
KompozyTor + publiczność 

poznaj orKiesTrę anTraKTową  
TeaTru polsKiego w poznaniu

Muzyka i teatr to dobrzy przyjaciele. Bez muzyki nie istniałby 

teatr operowy* czy muzyczny. Ma ona także swoje stałe miejsce 

na deskach teatrów dramatycznych*. Takim teatrem jest Teatr 

Polski w Poznaniu. Można w nim zobaczyć spektakle teatralne, 

w których grają aktorzy, a także usłyszeć koncert wykonany na 

prawdziwych instrumentach przez żywą orkiestrę, która nazywa 

się Orkiestrą Antraktową*. Jej zadaniem jest nie tylko wykony-

wanie muzyki podczas spektakli teatralnych. Gra ona także wła-

sne koncerty symfoniczne!

* Melomanem nazywamy osobę,  

która jest miłośnikiem muzyki,  

czyli uwielbia jej słuchać. 

artur, skończ 
dziobać te okruchy! 
chodź, posłu chamy 
koncertu Orkiestry 
Antraktowej!

teatr polski
w poznaniu

masz rację, 
czas zmienić 
menu...

to jest
meloman 
czarek

czyli 
Ty!

*Teatr operowy – miejsce, 

gdzie aktorzy wyśpiewują 

swoje role, a orkiestra 

gra przez cały czas 

trwania przedstawienia.

*Teatr dramatyczny – 

miejsce, w którym 

wystawiane są sztuki 

teatralne, w których 

aktorzy wypowiadają 

swoje kwestie ze sceny.

*Antrakt – przerwa  

między częściami 

(aktami) dzieła 

scenicznego, a także 

muzyka którą w takich 

momentach wykonywano. 
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idziemy 
na KoncerT?

bilet muszka

ucho program
koncertu

oczy

ręce  
do klaskania

A Ty, jak się ubierzesz? 
Narysuj wszystko, co na siebie 
założysz i ze sobą zabierzesz.

ja na pewno 
zakładam 
krawacik!

Nie trzeba znać pisma nutowego (zwanego „nutami”, czyli dźwię-

kowego alfabetu) ani umieć grać na instrumencie, żeby dobrze 

bawić się na koncercie. Sala koncertowa to fascynujące miej-

sce! Wyjście na koncert to prawie jak wyprawa w góry albo na-

wet lot w kosmos! 

Pamiętaj o zabraniu wszystkich niezbędnych rzeczy! Przede 

wszystkim musisz wziąć na koncert uszy i oczy. Twoje dłonie 

mogą okazać się niezbędne. Nie zapomnij o koncentracji i sku-

pieniu uwagi. Ale koniecznie zabierz też ze sobą swoją pełną po-

mysłów głowę! Przyda Ci się też jakieś ładne ubranie. Jesteśmy 

gotowi? To teraz jeszcze pospieszmy się, aby zdążyć na czas! 

Punktualność jest w muzyce bardzo ważna. Ta zasada dotyczy 

nie tylko muzyków. 

Ach! I przypomnij rodzicom o zakupie biletów!
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usiądź wygodnie,  
jesTeś u siebie!

Publiczność na koncercie (to także Ty!) jest równie ważna, jak 

muzycy oraz dyrygent. Bez niej nie ma koncertu, bo koncert to 

wykonanie muzyki przed publicznością. Twoim najważniejszym 

zadaniem jest oczywiście słuchać. Czeka Cię też czasami na 

koncercie trochę fizycznej pracy, czyli… klaskania w dłonie. 

Kiedy na scenę zaczynają wchodzić muzycy z orkiestry, na wi-

downi rozlegają się oklaski. To powitanie muzyków. Gdyby każdy 

z nich zechciał powiedzieć: „dzień dobry” do każdego słucha-

cza, nie starczyłoby czasu na muzykę. Wymyślono więc sposób 

na wspólne powitanie orkiestry – wszyscy klaszczemy. Proste, 

prawda?

Każdy muzyk w orkiestrze ma swoje stałe miejsce. Tutaj nie ma 

miejsca na przypadek. Jako ostatni z muzyków na scenę wcho-

dzi koncertmistrz, czyli najważniejszy skrzypek albo skrzypaczka 

w orkiestrze. 

Rozpoczyna się stała część każdego koncertu, czyli strojenie. 

Ale nie myśl, że muzycy zaczną nagle przebierać się we fraki 

i wieczorowe suknie. To zrobili przed wejściem na scenę. Teraz 

będą stroić swoje instrumenty, aby każdy z nich zagrał najpięk-

niej, jak potrafi i w idealnym współbrzmieniu z całą orkiestrą.

Po nastrojeniu wszystkich instrumentów orkiestra jest gotowa 

do występu. Dołącza do niej dyrygent, czyli szef orkiestry. Jego 

też witamy oklaskami.

słuchaj uchem, brzuchem,  
oczami i ręKoma

Jesteś niezwykle ważnym elementem koncertowej rodziny. Twój 

udział w koncercie jest tak samo istotny, jak muzyków czy dyry-

genta. Tak jak oni masz swoje zadania. Ale nie martw się. Kon-

cert to przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Trzeba tylko 

poznać jej zasady – tak jak w każdej grze. Zapytaliśmy o rady 

Twoich rówieśników, którzy od dawna chodzą na koncerty.

moja mama mówi, że słucham bardzo uważnie 
i świadomie. To chyba znaczy, że cały czas patrzę 
na orkiestrę, kiedy gra i nie zamykam uszu. znam 

tytuły utworów, niektóre są bardzo ładne. moim 
ulubionym kompozytorem jest czajkowski, bo 

skomponował „dziadka do orzechów”. 

przychodzę na koncerty z babcią. najbardziej lubię  
patrzeć na dyrygenta. robi takie śmieszne ruchy. ciekawe, 
jakie robi miny? Tego nie widzę, bo stoi do nas tyłem. 
muzycy są zazwyczaj bardzo poważni, więc dyrygent się 

chyba do nich nie uśmiecha. w domu bawię się w dyrygen-
ta z kotami, ale one nie zawsze chcą mnie słuchać. wolał-

bym mieć w domu orkiestrę. 

bardzo lubię instrumenty! gram na gitarze,  
ale najbardziej podoba mi się kontrabas! Tata 

mówi, że jestem na razie za mała, żeby na nim grać. 
dlatego często chodzimy na koncerty! 

Zuzia
7 lat

Krzyś
8 lat

Ola
9 lat

koncertmistrzyni
paulina
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na koncertach najbardziej lubię klaskać. mógłbym 
klaskać cały czas, ale wtedy nie słyszałbym muzy-
ki, a ją też bardzo lubię. jak tylko dyrygent opuści 

ręce na boki, to wiem, że utwór się skończył  
i klaszczę najgłośniej, jak potrafię. 

lubię liczyć instrumenty. lubię, kiedy muzyka jest 
głośna i szybka. wtedy mogę tupać nogą i nikt 

mnie nie słyszy. 

lubię koncerty symfoniczne, bo orkiestra gra bez 
mikrofonów i nie jest tak głośno, jak na innych 

koncertach, kiedy czasami aż mnie bolą uszy! 

na ostatnim koncercie było super! myślałem,  
że coś mi się przyśniło i jestem w zoo,  

i słyszę różne zwierzęta. 

Leon 
8 lat

Karol 
8 lat

Hania  
9 lat

A Ty, co lubisz robić  
na koncercie? 
Napisz w chmurce  
albo narysuj. 

Jaś  
7 laT



14 15

gra orKiesTra? 
wszysTKo gra? 

Orkiestra to duży zespół muzyków, którzy grają na różnych in-

strumentach. Orkiestry różnią się od siebie składem instrumen-

tów i repertuarem, czyli zestawem utworów, który wykonują. 

W orkiestrze akordeonowej grają tylko akordeony, w orkiestrze 

dętej tylko instrumenty dęte, jak trąbki, puzony czy flety. Orkie-

stra Antraktowa jest orkiestrą symfoniczną. Dlaczego tak ją na-

zywamy? Bo wszystkie instrumenty, mimo że są od siebie bardzo 

różne, pięknie w niej ze sobą współbrzmią. „Symfonia” oznacza 

„wspólne brzmienie”. 

Niektóre instrumenty są do siebie podobne, ale różnią się wiel-

kością. Tworzą rodziny i trzymają się blisko siebie. Największą 

rodzinę tworzą instrumenty smyczkowe, czyli te ze strunami, na 

których gra się za pomocą smyczka. Grupa „smyczków” w orkie-

strze to tak naprawdę zwielokrotniony kwintet* smyczkowy. 

Rodziny instrumentów nazywamy w orkiestrze sekcjami. Poza 

sekcją smyczkową, są w niej jeszcze dwie inne: dęta oraz per-

kusyjna. Sekcja instrumentów dętych to z kolei dwie duże gru-

py: dęte drewniane (nie wszystkie zbudowane są z drewna!) 

i dęte blaszane.

We współczesnej orkiestrze znaleźć można aż 20 różnych rodza-

jów instrumentów. Muzyków może być znaczenie więcej, bo czę-

sto kilkoro z nich gra na takim samym instrumencie. Orkiestra 

symfoniczna może być duża (na przykład 100 i więcej muzyków) 

lub nieco mniejsza, jak Orkiestra Antraktowa. 

* Kwintet to zespół muzyczny 

złożony z pięciu muzyków. 

skrzypce

altówka

wiolonczela

kontrabas

Instrumenty  
z kwintetu 
smyczkowego

Czy wiesz, jaki jest piąty instrument  
w kwintecie smyczkowym?  
To drugie skrzypce! Dorysuj je!
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*Pulpit to niewielki mebel, 

który znajduje się przed 

muzykiem. Na pulpicie 

muzyka znajdują się nuty, 

z których gra. C
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Zwykle grupy instrumentów mają swoje stałe miejsca na sce-

nie. Najbliżej widowni i dyrygenta siedzą instrumenty smycz-

kowe. Muzycy, którzy grają w grupie pierwszych skrzypiec, sie-

dzą po lewej stronie dyrygenta. Przy pierwszym pulpicie* siedzi 

koncertmistrz, czyli najważniejszy skrzypek w orkiestrze. Grupa 

drugich skrzypiec ma swoje miejsca obok pierwszych. Na wprost 

dyrygenta siedzą altówki, po jego prawej stronie wiolonczele, 

a za nimi kontrabasy. Grupa instrumentów dętych drewnianych 

rozmieszczona jest naprzeciw dyrygenta, tuż za instrumentami 

smyczkowymi. W rzędzie kolejno od lewej strony siedzą: flety, 

oboje, klarnety, fagoty. Za instrumentami dętymi drewnianymi 

znalazły swoje miejsca instrumenty dęte blaszane, czyli trąbki, 

rogi, puzony i tuby. Na samym końcu orkiestry, za instrumentami 

dętymi blaszanymi, ustawione są instrumenty perkusyjne. Naj-

częściej w składzie orkiestry są cztery kotły, ale w tej grupie 

instrumentów zobaczyć możesz także: duży bęben, werbel, tale-

rze (podobne do tych z Twojej kuchni, ale metalowe), ksylofon, 

dzwony (trochę mniejsze niż te z wieży kościoła), tamburyn, trój-

kąt (inaczej triangel), tam-tam. 

Orkiestra wydaje zatem dużo dźwięków. Mimo swoich rozmiarów 

jest dobrze zorganizowana. Co sprawia, że orkiestra mimo dużej 

liczby muzyków, instrumentów i dźwięków dobrze brzmi? Prze-

wodzi jej dyrygent!
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czy dyrygenT jesT muzyKiem,  
a baTuTa insTrumenTem?

Orkiestra to bardzo złożony i skomplikowany mechanizm. Po-

trzebuje kogoś, kto wprawi go w odpowiednie działanie. Dyry-

gent (nazywa się go Maestro, czyli Mistrz) jak inżynier, który uru-

chamia maszynę odpowiednimi przyciskami, wydobywa muzykę 

z orkiestry we właściwym czasie i w odpowiedni sposób. Tajniki 

swojego fachu trzyma w tajemnicy, dlatego stoi tyłem do pu-

bliczności. Ale my zdradzimy Tobie kilka z jego sekretów!

Przed koncertem dyrygent spędza dużo czasu z muzykami w sali 

prób. Ustalają wspólnie, jak wykonać koncert, ale to on ma za-

zwyczaj ostatnie słowo. Jego narzędzia to: partytura (która spo-

czywa na jego pulpicie), batuta (czyli cienka pałeczka, którą 

każdy dyrygent trzyma w dłoni) oraz gesty rąk, mimika twarzy, 

a niekiedy nawet całe ciało. Jego specyficzny, bezgłośny język 

rozumieją tylko muzycy w jego orkiestrze. 

Partytura jest zapisem nutowym całego utworu, czyli dźwięków 

wszystkich instrumentów orkiestry. Każdy z nich ma w partyturze 

swoją linijkę z pięciolinią i nutami. Wszystkie linijki zapisane są 

jedna pod drugą. W ten sposób dyrygent wie, które instrumenty 

powinny grać w tym samym momencie. Tylko dyrygent widzi par-

tie wszystkich instrumentów jednocześnie. Muzycy mają przed 

sobą tylko nuty do zagrania na swoim instrumencie.

Dyrygent decyduje o tym, kiedy orkiestra zaczyna grać i kiedy 

kończy. Od niego zależy, w jakim tempie (czyli jak szybko) zagra. 

Wszyscy muzycy muszą uważnie obserwować ruchy batuty, aby 

nie grać zbyt szybko ani zbyt wolno. Batuta ułatwia też dyrygen-

towi utrzymywanie wspólnego pulsu dla całej orkiestry. A w tym 

pomaga mu taktowanie.

Poznaj niektóre z gestów 
dyrygenta Adama



Wyobraź sobie, że to jest partytura, czyli przepis, który kompozytor 
wymyślił, aby muzycy wspólnie ze słuchaczami przemienili  

go w wielobarwną muzyczną opowieść. Pokoloruj muzyków, ich 
instrumenty i wszystkie inne elementy na rysunku. Dorysuj, co 

jeszcze potrafisz sobie wyobrazić, gdy słuchasz muzyki.
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dlaczego symfonia nie Trwa 
Tyle, co piosenKa na youTubie?

Piosenka to tylko jeden z wielu gatunków i form utworów ist-

niejących w całym muzycznym wszechświecie. Należy ona do 

świata muzyki popularnej, co oznacza, że jest powszechnie zna-

na. Każdy z nas słyszy codziennie wiele piosenek w radiu albo 

w telewizji czy Internecie, np. na YouTubie. To ostatnie urządze-

nie jest bardzo przyjazne, bo pozwala nam posłuchać naszych 

ulubionych piosenek, kiedy tylko chcemy. Dodatkowo, możemy 

zobaczyć ich wykonanie albo teledysk. Na pewno i Ty masz swo-

je ulubione piosenki, może nawet potrafisz wiele z nich zaśpie-

wać. Piosenki mają tekst i zapadającą w pamięć melodię. Są też 

zazwyczaj dosyć krótkie, składają się z kilku zwrotek. 

Ale skoro muzyka to nie tylko piosenki, to dlaczego ograniczać 

do nich nasz muzyczny świat? Kompozytorzy przez setki lat za-

dawali sobie trud w układaniu dźwięków w najróżniejsze formy, 

różniące się od siebie długością, liczbą elementów, schematem 

i skomplikowaniem konstrukcji. Na koncercie na pewno usły-

szysz wiele różnych gatunków muzycznych. Symfonię, koncert* 

czy też suitę złożoną z najróżniejszych tańców. 

Symfonia to najważniejszy dla orkiestry rodzaj utworu muzycz-

nego. Jest ona zwykle długa i wieloczęściowa. Składa się z czte-

rech, a niekiedy z trzech krótszych utworów, które znacznie róż-

nią się od siebie. Dlatego nawet trwająca godzinę symfonia nie 

jest nudna. 

W chmurze form i gatunków muzycznych pokoloruj te, które znasz. Poproś 
rodziców, by korzystając z książek lub Internetu, opisali Tobie któryś z ga-
tunków. Koniecznie posłuchaj przykładów (np. korzystając z YouTube’a). 

*Koncert to zarówno publiczne wykonanie muzyki,  

jak i rodzaj utworu na orkiestrę i solistę lub solistów. 

W koncercie skrzypcowym solistą jest skrzypek. 
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KompozyTor

Kompozytor to osoba, która tworzy muzykę, wymyśla ją i zapi-

suje w postaci nut na pięciolinii. Jego praca podobna jest do 

pracy pisarza, który układa litery w zdania, tworząc książkę. 

Kompozytor i pisarz posługują się jednak innym alfabetem. 

Na koncertach usłyszeć możesz utwory skomponowane przez 

twórców żyjących setki lat temu. Ich dzieła są tak piękne i uni-

wersalne, że podobają się muzykom i słuchaczom nawet teraz. 

Antonio Vivaldi bardzo lubił skrzypce, kolor czerwony i, jak Jan 

Sebastian Bach, nosił perukę*. Bach jednak od smyczka wolał 

klawisze. Miał też bardzo dużo dzieci. Józef Haydn był niski, ale 

miał poczucie humoru. Wolfgang Amadeusz Mozart był bardzo 

radosny. Ludwig van Beethoven rzadko się uśmiechał, może dla-

tego, że ogłuchł i nie słyszał, kiedy Haydn opowiadał mu dowci-

py. Równie poważny był Johannes Brahms, a do tego nosił bardzo 

długą brodę. Piotr Czajkowski był bardzo emocjonalny i wrażli-

wy. Fryderyk Chopin lubił słodycze, a Igor Strawiński nosił wąsik 

i okulary. 

To nieżyjący już kompozytorzy, więc nie spotkasz ich na kon-

cercie. Ale zawód kompozytora ma się dobrze, wciąż powstają 

nowe utwory, znacznie inne niż te sprzed wieków. Przy odrobi-

nie szczęścia, możesz trafić na koncert, na którym odbędzie 

się prawykonanie, czyli pierwsze publiczne wykonanie utworu. 

Wówczas masz szansę poznać kompozytora albo kompozytorkę!  

Na pewno zostaną zaproszeni na scenę po zakończeniu utworu. 

Im też należą się oklaski!

 

*W czasach tych kompozytorów 

(ok. 300 lat temu) peruki były 

bardzo modne. Sprawdź, jak wyglądasz jako kompozytor w peruce!  
Wklej swoje zdjęcie albo dorysuj swoją twarz na obrazku.  
Masz poważną czy rozbawioną minę? 
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Niektórzy z kompozytorów stali się tak sławni, że każdy meloman potrafi 
rozpoznać ich twarze, mimo że nigdy nie miał szansy ich spotkać.  
Może i Ty spróbujesz? Dopasuj imiona i nazwiska kompozytorów do ich 
podobizn. Może pomogą Ci krótkie opisy postaci ze strony 24?
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czy orKiesTra  
gra do Tańca?

Co powoduje, że do niektórych utworów muzycznych, na przy-

kład piosenek, które słyszymy w radiu albo w telewizji chce 

nam się tańczyć? Zaczynamy tupać nogą albo nawet przebie-

rać obiema nogami, potrząsać głową, bujać całym ciałem na 

boki, aż w końcu zeskakujemy z fotela na podłogę i tańczymy. Co 

sprawia, że muzyka w ten sposób porusza naszym ciałem? 

To rytm, jeden z najważniejszych elementów muzyki obok: me-

lodii, dynamiki (czyli głośności), harmonii (czyli współbrzmie-

nia różnych dźwięków), agogiki (czyli tempa, szybkości), barwy 

dźwięku (każdy instrument ma inną barwę, nawet gdy gra ten 

sam dźwięk) i artykulacji (czyli sposobu wydobycia dźwięku). 

Rytm jest w tańcu najważniejszy, porządkuje dźwięki w czasie. 

Podpowiada nam, kiedy powinniśmy w tańcu zrobić krok. Ale co 

wspólnego ma z tańcem koncert? Okazuje się, że prawie wszyscy 

kompozytorzy lubili tańczyć, a przynajmniej dobrze się na tańcu 

znali. Nie zdziw się więc, kiedy na koncercie usłyszysz taneczne 

rytmy walca, mazura, polki, tanga, poloneza, gawota, saraban-

dy czy menueta. Nie znasz tych tańców? To nic. Daj się ponieść 

rytmowi i zaufaj swojemu ciału. 

o czym opowiada nam  
orKiesTra? 

Orkiestra to świetny gawędziarz! Muzyka, nawet instrumentalna, 

czyli ta bez słów, potrafi opowiadać historie. Słowa nie są jej do 

niczego potrzebne, bo muzyka sama jest językiem tylko trochę 

innym niż ten, którym mówimy. Kompozytorzy i muzycy potra-

fią jednak tym językiem operować tak, aby namalować muzyką 

obrazy, wywołać nastroje (czy to nie muzyka sprawia, że boisz 

się, kiedy oglądasz straszny film?), wyrazić emocje, opisać sy-

tuacje. A jak Ty jako słuchacz możesz te historie odczytać? Oto 

kilka wskazówek.

Szybkie tempo może oznaczać: szczęście, podekscytowanie czy 

oczekiwanie, a czasem także złość. Wolne tempo to: spokój, sen-

ność, a także smutek. 

Zwróć uwagę na dynamikę muzyki. Wyobraź sobie, że muzyka 

jest bardzo cicho, a potem nagle wszystkie instrumenty wyrzu-

cają z siebie głośne dźwięki. Co czujesz? Zaskoczenie? Strach? 

Instrumenty! Kompozytorzy mają do wyboru najróżniejsze in-

strumenty. Wiesz już, że w orkiestrze jest ich przynajmniej dwa-

dzieścia. Każdy z nich ma inną barwę, to znaczy że inaczej brzmi. 

Jego dźwięk ma inny kolor, zupełnie jak farby na obrazie. Nie-

które brzmią ciepło i przyjemnie. Można na nich zagrać piękne 

śpiewne melodie, niczym ptasie trele. Inne instrumenty potrafią 

grać tylko głośno i przenikliwie.
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Kompozytorzy szczególnie chętnie przedstawiali za pomocą 
swojej muzyki zwierzęta. Jak myślisz, którego instrumentu użyłby 
kompozytor, gdyby chciał w muzyce przedstawić poniższe zwierzęta. 
Połącz zwierzęta i instrumenty w pary. 
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Skrzypek i tubista opowiedzieli nam co nieco o instru-
mentach i muzyce, którą na nich grają. Narysuj, jak 
wyobrażasz sobie dźwięki, które wydobywają się z ich 
instrumentów. Będzie ich dużo czy niewiele? Będą jasne 
czy ciemne? Ciężkie czy lekkie? A na koncercie skup się 
i wsłuchaj, jak grają te instrumenty. Czy tak brzmiały 
Twoje wyobrażenia?

porozmawiajmy  
o muzyce 

Muzycy, jak to artyści, bardzo lubią udzielać wywiadów, czyli 

rozmawiać z dziennikarzami z radia, telewizji albo gazety. Za-

stanawiasz się, co myślą o swojej roli w orkiestrze? Przeczytaj. 

dziennikarz: piękny instrument. 

skrzypek: najpiękniejszy i najważniejszy! powie to panu każdy kom-
pozytor. no, może chopin byłby innego zdania. ale ja i tak jestem 
bardzo zapracowany. skrzypkowie mają zawsze do zagrania najwię-
cej nut w partyturze. inne instrumenty czasami odpoczywają, a my 
ciągle pocieramy smyczkiem o struny. 

dziennikarz: czy to bardzo męczące?

skrzypek: uwielbiam brzmienie mojego instrumentu, więc mogę grać 
na nim bez przerwy. jest taki jasny, czysty, dźwięczny. To jest przy-
jemność dla ucha. proszę posłuchać…

dziennikarz: olbrzymi instrument!

Tubista: ja bym powiedział, że długi. To tak naprawdę bardzo długa 
rura. dlatego trzeba ją było zwinąć kilka razy, żeby można było ją 
wygodnie trzymać. 

dziennikarz: i jest panu z tą tubą rzeczywiście komfortowo? 

Tubista: w zasadzie tak. mogę się za nią schować. nikt mnie nie widzi. 
widać tylko mój instrument. 

dziennikarz: ale czy pana wtedy słychać?

Tubista: słychać, oj tak! potrafię grać bardzo głośno. i bardzo nisko. 
gram najniższe dźwięki w orkiestrze. razem z kontrabasem. wspólnie 
możemy grać bardzo mroczną i silną muzykę. ale też twardo stąpa-
my po ziemi i dajemy orkiestrze solidną podstawę. ale kontrabas to 
instrument smyczkowy, a tuba – dęty i na dodatek blaszany. dlatego 
barwy dźwięku naszych instrumentów są zupełnie różne! i zupełnie 
wyjątkowe, dlatego nie możemy przesadzać z liczbą dźwięków, żeby nie 
wprawić w zakłopotanie innych instrumentów. 
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Notatnik koncertowy

Kiedy był koncert? 

jaki był Twój nastrój przed koncertem?

a jaki był Twój nastrój po koncercie? 

co podobało ci się najbardziej? 

Który instrument podobał ci się najbardziej?

muzyka to przygoda. a każdy koncert to nowa wyprawa. wytrawni podróż-
nicy zapisują szczegóły swoich podróży w dziennikach i notatnikach. pamięć 
bywa ulotna, a wspomnienia trzeba pielęgnować. zapisuj wrażenia ze swoich 
podróży po muzycznym świecie. załóż notatnik i odnotuj w nim każdą wy-
prawę. możesz do niego wklejać bilety, a nawet rysować to, co wyobrażasz 
sobie, słuchając muzyki. zapamiętuj ulubione instrumenty, utwory, muzyków 
oraz miejsca. na początek zapisz wspomnienia z ostatniego koncertu. pomo-
gą ci poniższe pytania. 

czy pamiętasz program koncertu? wymień tytuły utworów. pamiętasz nazwiska 
kompozytorów?

jak brzmiał utwór, który najbardziej ci się podobał? był wesoły czy  
smutny? energiczny czy spokojny? groźny? zabawny? a może skoczny  
i taneczny?

narysuj, jak brzmiała muzyka. a może opowiedziała ci jakąś historię?
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