პროგრამის შინაარსი
იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:
ტექსტის შეცვლა, შერჩევა მელოდიისათვის;
მუსიკის შერჩევა პოეტური ტექსტისათვის;
ხმის შეწყობა.

სიმღერა:
კანონის ტიპის მელოდიების შესრულება გუნდში;
სიმღერა თანხლებით და მის გარეშე;
ორხმიანი და სამხმიანი სიმღერების შესრულება გუნდში;

რეპერტუარის შერჩევა;
გამომსახველობითი ხერხების შერჩევა;
ორხმიანი და სამხმიანი სიმღერები ქართული და მსოფლიო ხალხური და
პროფესიული რეპერტუარიდან, მაგალითად, "ასლანური მრავალჟამიერი"

(რაჭული), "ნანილა" (სვანური), "შენ ხარ ვენახი", L. Guglielmi – "La Vie en Rose",
ფ. ლისტი - "Christus ist geboren" და ა. შ.
მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამები:
Sibelius, Finale, Cubase, Logic;
დავალებების შესრულება;
კომპოზიციის შექმნა.
მუსიკალური ნაწარმოებები:
ფრაგმენტები
სხვადასხვა
ეპოქის
კომპოზიტორთა
ცნობილი
ნაწარმოებებიდან;
ქართული ხალხური და პროფესიული ნაწარმოებების მოსმენა, ამოცნობა.
პროექტებში მონაწილეობა:
პროექტის დაგეგმვა და ანალიზი;
პროექტის მომზადება, წარდგენა.
მუსიკის თეორია და ისტორია:
ჟანრი, სტილი, ეპოქა;
მხატვრული
მუსიკალური
მიმართულებების
თვალსაჩინო
წარმომადგენლები;
მუსიკალური ნაწარმოების სახეობრივი შინაარსი (ლირიკული, დრამატული,
ეპიკური, გმირულ-დრამატული, სკერცოზული, გროტესკული და ა.შ.);
მუსიკალური ნაწარმოების კომპოზიცია: ინსტრუმენტული ფორმები
(სამნაწილიანი, რონდო, ვარიაციები, სონატური, სუიტა, სონატურ1387

სიმფონიური
ფორმები).

ციკლი);

ვოკალური

ფორმები

(კუპლეტური,

გამჭოლი

ხალხური მუსიკა:
დიალექტი, ჟანრი, თემატიკა, შემსრულებელთა შემადგენლობა;
ხალხური მუსიკის სოციალური დანიშნულება (ყოფასთან კავშირი,
კოლექტიური
შემსრულებლობა,
ზეპირი
გადაცემის
ტრადიცია,
ანონიმურობა, მუდმივი ცვალებადობა).
სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:
ხალხური სიმღერები; ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის,
იმპრესიონიზმის, XX საუკუნისა და ქართველ კომპოზიტორთა პოპულარული ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, "შემოქმედური ნადური", გრძელი

კახური მრავალჟამიერი, რაჭული "მაღლა მთას მოდგა უცხო ფრინველი",
საგალობელი "წმიდაო ღმერთო” (ზ. ფალიაშვილის ვარიანტი), აფრიკული
მრავალხმიანობის ნიმუში “Yangissa”/“Banga Banga”/”Bobangi”, ავსტრალიური
ხალხური სიმღერა ”Mum’s Choice”; ბ. კვერნაძე - სიმღერები, კინომუსიკა, გ.
ყანჩელი - ვოკალურ-სიმფონიური სუიტა "სტიქსი" (ფრაგმენტები); ლ.
ბეთჰოვენი - საფორტეპიანო კონცერტი #5, რ. შტრაუსი - სიმფონიური პოემა
"დონ ჯოვანი" (ფრაგმენტები), ლ. ბეთჰოვენი - IX სიმფონია (ფრაგმენტები); პ.
ჩაიკოვსკი – ფრაგმენტები ოპ. "პიკის ქალი", გ. მალერი - V სიმფონია, IV
ნაწილი - Adagietto; კ. ორფი - "კარმინა ბურანა" (ფრაგმენტები), ბ. ბარტოკი –
მუსიკა სიმებიანების, დასარტყამი საკრავებისა და ჩელესტასთვის; დ.
შოსტაკოვიჩი - სიმებიანი კვარტეტი #3, III ნაწილი, V სიმფონია, I ნაწილი; დ.
ბრუბეკი - ჯაზური კომპოზიცია “Take Five”, G.Weiss-B. Thiele - ”What a
Wonderful World”, J. Herman's Show – ”Hello Dolly”, G. Gershvin – ”Porgy and
Bess” (ფრაგმენტები), L. Weber "Super Star" (ფრაგმენტები), A. Cooper - School's
Out for this summer და სხვ.
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