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Tudod-e, hogy 
... a dal egyidős az emberiséggel, hiszen mindannyian születésünk óta tor- 
     kunkban hordjuk megszólaltatásának hangszerét? 
... a dalnak két nagy fajtája van, Az egyik, amelynek nem egy költője van, 
     hanem sok száz, hiszen vidékenként eltérő változatait halljuk és énekeljük,   
     a Népdal? 
... az utóbbi, amely a szövegkölteményt zeneileg átdolgozza a költő képe,  
     váltakozó hangulata szerint, a műdal? 
... az operában az a zenekarkíséretes magánének, amit operai dalként is emle-- 
     getnek, az ária?  
Tudod-e, hogy  
... az egyszólamú ének olykor társat kap, kétszólamúvá válik? A két szóló ének-     
    hang együttese, vagy operai jelenete, azaz a két énekhangra írt, vagy így elő-     
   adott mű közismert elnevezése a duett? 
Tudod-e, hogy 
...  a kétszólamú hangszeres darab műfaji elnevezése duo?  
Tudod-e, hogy  
.. . annak a 16-ik században tetőpontjára érkezett műfajnak, amelyet a rene-   
     szánsz kori világi zene reprezentánsának tartanak, madrigál, a neve?  
Tudod-e, hogy 
... ha a cantáta, az oratórium és az opera nevét megfelezed és cselesen  
    összerakod pl. így: cantorium – orara – opetáta, tréfás „visszarakósdi”  
    játékot készíthetsz?   
Tudod-e, hogy 
... a cantata, zenekarral kísért, énekszóló és kórus váltakozásából alakuló     
    kompozíció? 
... A műfaj jeles művelője volt a barokk zene legnagyobb mestere, Johann  
    Sebastian Bach? 
Tudod-e, hogy 
... az operához hasonlóan szólóéneket és kórust foglalkoztató többtételes,  
     epikus, drámai hatású kompozíció neve oratórium? 
... első témaköre a bibliai téma volt? 
... a következő századokban helyet kaptak benne a világi témák is. 
  



 
Tudod-e, hogy 
... a 3-as számú válaszlapra írt cseles műfaj igazi neve opera? 
.-- az Olaszországban született műfaj nagy olasz mestere Giuseppe Verdi? 
-... a magyar nemzeti opera megteremtője Erkel Ferenc? 
 Tudod-e, hogy 
... annak a műfajnak, amelyben egy, vagy több szólóhangszer versenyez a zene- 
    karral, concerto az elnevezése? 
... annak a műfajnak, amelynek neve a concerto szóval kezdődik majd egy má- 
    sik szóval, egy jelzővel is kiegészül és a szólóhangszerek együttest képezve 
    versenyeznek, concerto grosso a neve? 
Tudod-e, hogy  
... annak a műfajnak, amely operák, oratóriumok, színpadi kísérőzenék,  
    balettek bevezető zenéje, nyitány a neve? 
  irodalmi, képzőművészeti alkotást, tájat, vagy eseményt  
Tudod-e, hogy   
... az a műfaj, amelynek neve az olasz sonare – hangszeren játszani – szóból  
    ered 1640 körül indult fejlődésnek és 3 – 4 tételes klasszikus alakjában a  
    XVIII. és XIX. század zeneirodalmának egyik legjelentősebb műfaja lett: a 
    szonáta? 
Tudod-e, hogy 
... a szonáta nagyzenekarra komponált mása a szimfónia, amely a XVIII. szá- 
    zad végére az egyik legjelentősebb 4 tételes műfajjá vált. Beteljesedése a 
    bécsi klasszicizmus idejére esett. Mesterei a nagy bécsi zeneszerzők voltak?  
... a szimfónia I. tétele g y o r s, presto – II. tétele l a s s ú, andante - III. tétele 
     t á n c, általában menüett – IV. tétele g y o r s, rondó, vagy szonátaforma? 
Tudod-e, hogy 
... annak a műfajnak, amely egyetlen tételből álló szimfonikus zenekarra írt  
    kompozíció, amely felidézhet irodalmi, vagy képzőművészeti alkotást, tá- 
    jat, eseményt, vagy jelenséget, szimfonikus költemény a neve? 
... a szimfonikus költemény kiteljesítője a XIX. század nagy magyar zeneszer- 
    zője, Liszt Ferenc? 
Tudod-e, hogy 
... az a műfaj, amelyben egy, vagy több hangszer áll szemben a teljes zene- 
    karral, amelynek felépítése hasonló a szimfóniához, amelynek kialakulása 
    a barokk korra tehető, de máig a közönség kedvenc műsorszáma, a ver- 
   senymű?  


