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Franczak Mirosław "Sny dziecięce"
Suita fantastyczna op. 26 na gitarę
solo
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1990

Opis produktu
Mirosław Franczak "Sny dziecięce" Suita fantastyczna op. 26 na gitarę solo
ISMN 979-0-801531-89-6
Od Autora
Drogie gitarzystki i gitarzyści!
Zapraszam Was do zapoznania się ze zbiorem pt. „Sny dziecięce. Suita fantastyczna op. 26”. To dwanaście miniatur, które
ukazują kolorową krainę marzeń sennych. Możecie na przykład wybrać się w „Podróż zimową” lub poznać „Błazna
królewskiego”. Są tu historie, które – jak to w snach bywa – nieco przekształcają rzeczywistość i teraźniejszość: wierzba wcale
nie jest płacząca, żaglówki pływają po… niebie, a zegar bawi się czasem. Wszystko może się zdarzyć, jak to w fantastycznych
historiach.
Zbiór obejmuje utwory skomponowane w stylu dawnym i romantycznym, ale również miniatury o bardziej współczesnej
budowie. W kompozycjach główną rolę odgrywa melodyka. Nie mniej ważna jest rytmika, jak i różnorodna artykulacja –
wyraźnie oznaczona w tekście. W niektórych utworach występują dodatkowe efekty specjalne, np. flażolety, glissanda czy
brzmienia perkusyjne. Wszystkie te elementy mają służyć podkreśleniu charakteru i stylu każdego snu‑utworu.
Obok kompozycji łatwych technicznie odnajdujemy i nieco trudniejsze, wprowadzające różne zagadnienia techniczne, jak gra
w pozycjach czy akordy z barré. Uważam jednak, że wkładając trochę trudu, wrażliwości i uwagi w rozwiązanie problemów,
osiągniecie nie tylko postęp techniczny, ale przede wszystkim muzyczny.
Pisząc ten zbiorek, dobrze się bawiłem i czułem dużo radości z „tłumaczenia” na język muzyki marzeń sennych. Chciałbym,
aby ta radość również i Wam towarzyszyła w przygotowywaniu i wykonywaniu tych utworów.
Mirosław Franczak
SPIS TREŚCI:
Ballada na dobranoc
Zimowa podróż
Magiczna różdżka
Żaglówki z chmur
Błazen królewski
Wyliczanka
Zielone wzgórza
Wierzba śmiejąca
Damy i rycerze
Igraszki zegara
Piracki kapelusz
Marsz żołnierzyków
Publikacja kierowana dla gitarzystów szkół muzycznych I i II stopnia.
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