Muusikaõpetuse kontrolltöö
Ooper, hääl, hääleliigid ja Itaalia muusika.

9…… klass
24,5 p- 22p „5“

Nimi……………………..…….
21 p – 18 p „4“

17 p – 12,3 p „3“

Täida lüngad. 17p
…………..……… abil on võimalik edastada ……………….………………., aga ka väljendada emotsioone ja
meeleolusid. Hääleorganid jagunevad: ……………….………………..…………, …………………………..………………….,
ja resonaatorid. ………………………….... tekib siis, kui häälepaelte vahelt läbiminev õhk paneb need
……….……………..……. ehk vibreerima. Hääle kõrgus sõltub häälepaelte …………….………………., mida
pikemad need on, seda ……………...…….. on hääl. Hääle tämber ehk …………………………….. on igal inimesel
erinev. Hääle tugevus sõltub häälepaelte ……………………………………. Napoli laul on ………………………..….,
mida esitavad traditsiooniliselt ……………….…..…………… kohalikus napoli dialektis, murdes.
…………………………….. on tuntud itaalia rahvatants, mis on ………… takti-mõõdus, hoogne tants. Niccolo
Paganini oli kuulus …………………………………….. Ooper kujunes välja ………. sajandil ……………….…. (kus?).
………………………………. on muusikaline lavateos, mis ühendab endas paljusid kunstiliike: …………………………,
……………………………….., ………………………………… tantsu ja muusikat. …………………. on ooperi või opereti täielik
sõnaline tekst, millel on kirjanduslik alus. ……………………………… – ooperi, opereti sissejuhatav osa, kus
tutvustatakse ooperis ettekandele tulevaid ……………………..……………………... Retsitatiiv eelneb …………………….,
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mis on jutustav ………………………….. ....................................... ehk orkestri poolt saadetud ooperilaulus
väljendab tegelane väljendab oma tundeid ja mõtteid. …………………………….. ülesandeks on massistseenides
anda toimuvale hinnanguid, ……………………..……………………… sündmustikku. Ooperi eelkäijateks peetakse
………………………….…………….. tragöödiad ja ………..……………………….. Jacopo Peri kirjutas muusikalise draama
…………………………………………, mida peetakse …………………………………… ooperiks maailmas. Operett sündis
Prantsusmaal ………. sajandil. Itaalia on mõjutanud kogu maailma muusikat, seetõttu, et
Nimeta vähemalt kolm sündmust, millega on Itaalia mõjutanud kogu maailma muusikat. 1,5p
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ühenda paarid. Kirjuta lünka õige number. 6p
kontratenor……….
kangelastenor……….
tenore di buffa……….
sopran……….
koloratuursopran……….
metsosopran……….
bass……….
basso profundo……….
alt (kontraalt) ……….
bariton……….
dramaatiline sopran……….
tenor……….
1. madal naishääl; 2. laulab ooperites dramaatilise ja kangelaslikke osi; 3. keskmise kõrgusega meeshääl;
4. kõrge meeshääl; 5. kõrge naishääl, 6. kõrgem kui sopran, võimeline laulma eriti virtuoosseid ehk tehnilisi
partiisid; 7. Operetitenor; 8. eriti kandva tooniga ja laulab ooperis dramaatilise rolle (naishääl); 9. keskmise
kõrgusega naishääl; 10. eriti harva esinev kõrge meeshääl; 11. madal meeshääl; 12. võimas, väga madal
bass;
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