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a tancÛ a velké mnoÏství dal‰ích skladeb. FlétnistÛm je nejznámûj‰í jeho sbírka Danserye z r. 1551.
Se jménem autora se Ïák setkal poprvé v ÎS1 na
stranû 43.
Bude-li Ïák pﬁipraven˘, mÛÏeme zmûnit artikulaci ve 2. a 3.
taktu. Uveden˘ model napomáhá plynulému napojení zmínûn˘ch taktÛ:

FRÁZOVÁNÍ A ARTIKULACE
V RENESANâNÍCH TANCÍCH

Madrigal je oznaãení básnické a hudební formy
roz‰íﬁené ve 14. století v Itálii. Stejn˘ v˘raz se
pouÏíval v 16. a 17. století pro nûkolik typÛ svûtsk˘ch vokálních skladeb. Patﬁí k nejdÛleÏitûj‰ím
ÏánrÛm pozdnû renesanãní hudby.
Skladba T. Susata uvedená v ÎS se naz˘vá De matrigale
(madrigal), nicménû po formální stránce se jedná o jednoduchou instrumentální melodii.
ÎS cviãení 15
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ÎS cviãení 14
Dbejme na zﬁetelné smûrování frází (pohyb). Na této skladbû mÛÏeme zﬁetelnû demonstrovat rozdíl mezi 6/4 a 3/4
taktem. Rytmick˘ impuls na zaãátku 6/4 taktu nás pﬁenese
pﬁes cel˘ch 6 dob, ve 3/4 taktu se objevuje dvojnásobn˘
poãet impulsÛ.
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Po zvládnutí základní artikulace mÛÏeme pﬁistoupit k vylehãování tﬁetích ãtvrtek ve skupinkách. Na vkusu pak záleÏí,
zda úvod taneãku bude znít napﬁ.:

nebo tﬁeba:

Pro frázování konkrétní skladby je jasné vyznûní smûru
melodie dÛleÏitûj‰í neÏ poãítání jednotliv˘ch taktÛ. Kromû
pﬁirozeného citu pro melodii nám ve vedení fráze opût
pomÛÏe pohyb a zpívání. Dûti mají ãasto tendenci melodii
kouskovat na takty, úkolem uãitele je nauãit Ïáka udrÏet
plynulost frází.
Znaãky decrescenda zde pouÏíváme pro znázornûní smûru
hudebních frází, nikoli ve smyslu dynamickém.
Po zvládnutí frázování vyzkou‰íme vylehãování ãtvrÈov˘ch
not, které je typické pro podobné skladby:

Artikulaãních moÏností existuje celá ﬁada, nebojte se experimentovat. Závûreãné ãtvrtky ve frázích se v podobn˘ch
melodiích obvykle hrávají „odhozené“.
Courante (fr. bûÏící, tekoucí, it. corrente, angl.
corant nebo coranto) je tanec a instrumentální
forma velmi roz‰íﬁená v hudbû 16.–18. století.
V renesanãním období se jedná vÏdy o Ïiv˘ tﬁídob˘ tanec, v prÛbûhu 17. století se zaãíná stylovû
odli‰ovat rychlej‰í italská forma corrente od majestátnûj‰í francouzské courante. Patﬁí k základním ãástem barokní suity (allemande – courante
– sarabande – gigue).
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U tancÛ, které se ve Flauto‰kole objevují ponûkolikáté, jiÏ
nebudeme vypisovat rytmické doprovody. Îák ãi uãitel je
mÛÏe improvizovat nebo najít v pﬁedchozím textu.

Tylman Susato (c.1500–c.1561) pÛsobil jako skladatel a hudební nakladatel v Antverpách. Byl prvním dÛleÏit˘m nototiskaﬁem v Nizozemí. Vydal mj.
25 knih chansonÛ, m‰e, sbírky vlámsk˘ch písní
FLAUTO·KOLA 2
METODICK¯ SE·IT
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ÎS cviãení 16
V‰echny fráze v první repetici zaãínají zdvihem, ve druhé
ãásti se objevují urãité nepravidelnosti frázování naznaãené

