
 

MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED VI 

 

V, VI, VII KLASSI MUUSIKALOO ÕPILASED! 

On käes viimased pingutusnädalad enne suvevaheaega. Enam ei ole võimalik oma tegemata 

töid kaugesse tulevikku edasi lükata. 

Sel nädalal ootan teilt kõigilt meiliaadressile miinajsalu@gmail.com arvestuse saamiseks 

veel esitamata töid. Loomulikult ei puuduta see neid, kellel asjad korras. 

Tuju ülevalhoidmiseks kuula Prantsuse Rahvusorkestri esituses D. Ṧostakovitṥi „Valssi nr 2“  

https://www.youtube.com/watch?v=8c9QzDfFjxY  

 

V KLASS 

Jätkub teema J. Haydn 

J. Haydni nimi ja looming olid juba tema eluajal kogu Euroopas laialt tuntud. Seda 

tunnistavad nii Oxfordi ülikooli poolt omistatud muusikadoktori kraad, sõprus W. A. 

Mozartiga, kohtumine noore L. van Beethoveniga kui ka kontsertreisid Londonisse ja 

esinemised kuninglikule perekonnale ning ettepanek jäädagi Inglismaale.  

Huvipakkuv on fakt, et Austria ja 1922. aastast Saksamaa hümni meloodia pärineb Haydni 

„Keisrikvartetist“. Teoses kõlav „Keisrilaul“ oli pühendatud Austria keiser Franzile. 

Kuula: Keelpillikvartett op 76 nr 3 (Keisrikvartett) II osa, kus kõlabki Saksamaa hümni 

meloodia.  

Lisaks loe õpikust lk 65 

 https://www.youtube.com/watch?v=NvPBiI9dExs  

Kokkuvõtteks loe õpikust lk 66 – Haydni loomingu iseloomustus 

 

Uus teema: W. A. Mozart 

Tee tutvust helilooja elukäigu ja tähtsamate teostega – õpik lk 67-70.  

Jäta meelde vähemalt 7 olulist fakti. 

Kuula: Avamäng ooperile „Figaro pulm“ – esitajaks Prantsuse Rahvusorkester 

Lisaks loe  õpikust lk 71 

https://www.youtube.com/watch?v=r0qGwEth5Lo  
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VI KLASS 

Jätkub teema N. Rimski-Korsakov 

Kuigi Võimsa rühma liige Rimski-Korsakov oli elukutselt mereväeohvitser ja tegi kaasa 3 

aastat kestnud ümbermaailmareisi, sai muusikaarmastus võidu ja teame teda kui Peterburi 

konservatooriumi kauaaegset kompositsiooniprofessorit. Rimski-Korsakovi juures õppisid ka 

mitmed eesti heliloojad, nagu Mart Saar, Mihkel Lüdig, Artur Kapp, Artur Lemba, Rudolf 

Tobias. Ta kasvatas oma õpilastes huvi ja austust rahvamuusika vastu ning suunas neid suviti 

koolivaheaegadel rahvalaule koguma ja neid oma teostes kasutama. 

Rimski-Korsakovi on olnud seotud ka Järvamaaga, nimelt kuulus tema sugulasele Mäo mõis 

ja ta on seal mitmel korral viibinud. 

Heliloojat on peetud väga heaks mere tundjaks ning ta on loonud helides kauneid merepilte. 

 

Sümfooniline süit „Ṧeherezade“ 

Loe õpikust lk 59-60 

Kuula: 

I osa – Meri ja Sinbadi laev – esitajaks Moskva sümfooniaorkester „Vene filharmoonikud“ 

Pööra tähelepanu  Ṧahriari ja Ṧeherezadet iseloomustavale muusikale ning kaunitele 

meremaalingutele. 

https://www.youtube.com/watch?v=obPucSY6sig  

 

Uus teema: Pjotr Tṥaikovski 

Tutvu helilooja elukäigu ja tähtsamate teostega – õpik lk 60-61. 

Mida tead tema seotusest Eestiga? 

 

Kuula: Klaveripalade tsükkel  „Aastaajad“  

Loe õpikust lk 63. 

Pane tähele heliloojale omast tundeküllast ja voolavat meloodiat. 

4. pala Aprill. „Lumikelluke“  - esitaja Olga Sheps 

https://www.youtube.com/watch?v=iJIv8haF0hI  

5. pala Mai. „Valged ööd“ - esitaja – Olga Sheps 

https://www.youtube.com/watch?v=0SXpn6a7nts  
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VII KLASS 

Uus teema: Eesti muusika arengusuunad 20. sajandi II poolel (õpik lk 109-113) 

Nimeta 1950-60ndate uued tulijad eesti muusikas; milliseid uuendusi nad endaga kaasa tõid;  

aeg kultuurielus pärast Stalini surma;  mõisted neoklassitsism, kollaaž, klaster, aleatoorika, 

dodekafoonia. 

Kuula:  

Veljo Tormis – Kooritsükkel Talvemustrid (1968) – „Virmalised“ – esitaja ETV tütarlastekoor, 

dirigent Arne Saluveer 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm_fsQHzqsI  

Veljo Tormis – Kooritsükkel Sügismaastikud (1964) – „On hilissuvi“, „Kanarbik“ – esitaja ETV 

tütarlastekoor, dirigent Arne Saluveer 

https://www.youtube.com/watch?v=lO0G2R_zbbY  

Veljo Tormis – Raua needmine (1972) 

Üks eesti koorimuusika suurteoseid. Loe lisaks õpikust lk 116 

https://www.youtube.com/watch?v=PhjPGGSuuNM  

Kõikide näidete puhul pööra tähelepanu uudsetele kompositsioonivõtetele helikeeles 

(klastrid, sosinad, karjed, dissonantsid jms) 

 

Me oleme teiega varasemalt rääkinud V. Tormisest kui M. Saare ja C. Kreegi poolt alustatud 

rahvamuusikal põhineva suuna jätkajast, siinsed näited on mittefolkloorsest stiilist (Raua 

needmises on ühendatud folkloorne ja mittefolkloorne stiil).   
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