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Drożdżowski Mirosław: "Kolorowe
impresje". 8 Łatwych utworów na
saksofon altowy lub sopranowy i
gitarę.
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

1666

Producent

Drożdżowski Mirosław

Opis produktu
ISMN 979-0-801531-65-0
Patytura: 28 str.
Głos saksofonu sopranowego: 8 str.

KOLOROWE IMPRESJE.
8 Łatwych utworów na saksofon altowy lub sopranowy i gitarę Mirosława Drożdżowskiego,

to kolejny zbiorek z łatwymi duetami. Dedykowany dla uczniów szkół muzycznych I i II st.
Publikacja ta zawiera kolorowe ilustracje wybranych i nagrodzonych prac plastycznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i Młodzieży "Zabierz mnie tam wyobraźnią". Edycja 2016, którego oragnizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.

OD AUTORA
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na literaturę muzykowania zespołowego napisałem osiem łatwych duetów na saksofon altowy lub
sopranowy i gitarę. Instrumenty te pięknie potrafią ze sobą współbrzmieć i dialogować ofiarowując odbiorcom niepowtarzalny nastrój i klimat, a
grającym szczerą satysfakcję wynikającą ze wspólnego grania. Moje doświadczenie pedagogiczne i kompozytorskie podpowiadało mi w jakich
gatunkach muzycznych najbardziej gustują młodzi wykonawcy. Pisząc te miniatury w 2016 roku starałem się, aby nawiązywały do zróżnicowanej
stylistyki. Brałem także pod uwagę to, by role instrumentów były równorzędne i jednocześnie korespondowały do umiejętności uczniów
podstawowego stopnia nauczania.
Zatem w albumie znajdziemy utwory o charakterze : południowo – amerykańskim (Walc po zachodzie słońca, Tęczowa Bossa, Gitsara),
czerpiące inspiracje z gatunku bluesa (Spacerek, Słodkie Boogie), a także ballady Erytrea, Moja wyspa oraz utwór w stylu klasycznym In modo
classico.
Mam nadzieję, że miniatury te przychylnie zostaną przyjęte przez nauczycieli szkół muzycznych, a tym samym dadzą szansę – w co nie wątpię –
do radości muzykowania młodym adeptom saksofonu i gitary oraz przyczynią się do ich muzycznego rozwoju.
SPIS TREŚCI
Walc po zachodzie słońca
Erytrea
Gitsara
In modo classico
Moja wyspa
Słodkie Boogie
Spacerek
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Tęczowa bossa
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