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W. A. Mozart
Symfonie g moll č. 40
I. Molto allegro

- začínají nejdříve smyčce v ne silné dynamice, moll. tónině
 dech. nástroje se přidají po pár taktech v dynamice f
 charakter: mírně dramatický

W. A. Mozart
opera Kouzelná flétna
árie Královny noci
 zpívá koloraturní soprán (druh sopránu, vysokého hlasu) za 

doprovodu komorního orchestru, 
 tempo: rychlé
 charakter: dramatický

HUDEBNÍ FORMY

1. stavba skladby
2. skladba samotná (symfonie, sonata, intermezzo, preludium, mše, óda,

kantáta, suita...)

ad 1)
stavba skladby:

složitá hudební disciplína

známé hudební formy:
 např. malá písňová forma, velká písňová forma
 sonátová forma
 rondo
 sonátové rondo
 symfonie (klasicky psaná je v sonátové formě)

 tyto formy v klasickém slova smyslu mají ustálenou formu
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 další skladebné formy viz. bod 2 jsou různě uspořádané a dají se 
různě analyzovat

HUDEBNÍ FORMY

Sonátová forma
3 části:
Provedení ...

L. van Beethoven
Symfonie č. 5 „Osudová“

I. Allegro con brio

L. van Beethoven
Klavírní sonáta „Měsíční svit“
Adagio sostenuto
- sólový klavír
- tempo: viz. název
- charakter: melancholický

L. van Beethoven
Symfonie č. 9 s Ódou na radost
Presto
- začíná baritonovým sólem
- poté hlavní téma – bariton a orchestr
- zpívá zde i sbor

(text od Friedricha Schillera normální, text od Beethovena kurzivou)
O Freunde, nicht diese Töne! 
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen, 
und freudenvollere. 
Freude! Freude! 

Freude, schöner Götterfunken 
Tochter aus Elysium, 
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Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
Deine Zauber binden wieder 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund! 

A tak dále

Zkrácená česká verze přeložená Pavlem Eisnerem zní takto:

    Radosti, ty jiskro boží,
    dcero, již nám ráj dal sám!
    Srdce vzňaté žárem touží,
    nebeský tvůj krásy chrám.

    Kouzlo tvé teď opět víže,
    co kdy čas tak dělil rád,
    zástup lidstva sbratřen blíže
    cítí van tvých křídel vát.

    Komu štěstí v žití přálo,
    v příteli svůj štít že máš,
    komu vnadnou ženu dalo,
    mísit pojď se v jásot náš! 
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