Muzyczne Wspomniki
Powojenne Przeboje

Dźwięki
Jak korzystać z notatek w
naszych ﬁlmach:
Notatki te zapewnią krótkie wprowadzenie do
każdego ﬁlmu i sugerowane rozpoczęcie
rozmowy, jeśli po wysłuchaniu danego

Film, który zaraz obejrzysz, nosi tytuł Powojenne
Przeboje i muzucy ktorzy w nim biora udział to
Di (ﬂet), Sal (klarnet) i Oli (fagot).

fragmentu masz na nią ochote. Jeśli nasza
muzyka przywołuje wspomnienie lub rozmowę,
dlaczego nie zatrzymać wideo w tym momencie,
aby kontynuować swoje wspomnienia lub
przejść do następnego utworu, zatrzymując się,

Zagrają muzykę Evy Cassidy, The Beatles i Abby, aby
opowiedzieć historię pierwszego romansu Helen. Więc
usiądź wygodnie i ciesz się naszymi Muzycznymi
Wspominkami.

gdy uznasz, że to jest właściwy moment.
Niektóre z prezentowanych utworów to piosenki,
więc jeśli chcesz dołączyć skorzystaj ze swoich
Arkuszy Piosenek.

Muzyka w tym ﬁlmie:
Yellow Submarine
Rock Around the Clock
Summer Nights
Imagine
Theme from Jeeves and Wooster
Wonderful World
Autumn Leaves
Mamma Mia
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Lennon/McCartney (1966)
Max C. Freedman i James E. Myers (1952)
Jim Jacobs i Warren Casey (1978) arr Diane Clark
John Lennon (1988) arr. H.G.Thomas
Anne Dudley (1990) arr. D Watts
slowa oraz muzyka George David Weiss i
Bob Thiele (1967)
Joseph Kosma (1945)
z oryginalnymi tekstami Jacques Préverta
Benny Andersson i Björn Ulvaeus (1975)
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Żółta łódź podwodna
Yellow Submarine wydana w
1968 roku, to piosenka
Beatlesów z ich albumu
Revolver z 1966 roku.
Piosenka napisana przez
Lennona i McCartneya, tak
naprawdę śpiewa ją
perkusista Ringo!

?

W tym roku 1968

Martin Luther King Jnr został
zamordowany
Premier Wielkiej Brytanii Harold
Wilson popiera kampanię
„Popieram Wielką Brytanię”
polegającą na przepracowaniu
dodatkowej pół godziny
dziennie bez wynagrodzenia
Zimowe Igrzyska Olimpijskie
1968 odbywają się w Grenoble
we Francji
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Brytyjski polityk Enoch Powell
wygłasza kontrowersyjne
przemówienie ‘Rivers of Blood’
w Birmingham
Oficjalna premiera musicalu Hair
na Broadwayu
Radykalna feministka Valerie
Solanas strzela do Andy'ego
Warhola w jego nowojorskim
studiu The Factory; Warhol
przeżywa po 5-godzinnej
operacji.

Czy byłeś na łodzi podwodnej lub pod wodą? – Ja byłem
kiedys na łodzi ze szklanym dnem!!
Czy znasz jakieś morskie opowieści?

Będziemy ciągle szaleć, bez przerw (Rock Around the Clock)
To 12-taktowa piosenka
bluesowa napisana w 1952
roku przez Maxa C.
Freedmana i Jamesa E.
Myersa. Najbardziej znane i
najbardziej udane
wykonanie zostało nagrane
przez Bill Haley & His
Comets w 1954 roku dla
American Decca. Byl on
singlem numer jeden przez
dwa miesiące.

?
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W tym roku 1954

Marilyn Monroe poślubia
baseballistę Joe DiMaggio w
ratuszu w San Francisco
Elżbieta II zostaje pierwszym
panującym monarchą, który
odwiedza Australię
Bill Haley i jego komety
nagrywają „Rock Around the
Clock”
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pierwszą milę poniżej czterech
minut
Reglamentacja żywności w
Wielkiej Brytanii kończy się
Drużyna Pierścienia, pierwszy z
trzech tomów J.R.R. Ukazuje się
epicka powieść fantasy
Tolkiena Władca Pierścieni
zostaje opublikowana

Roger Bannister przebiega

Czy masz lekarstwo na kaca?
Czy szalałeś kiedyś przez cała noc? Czy byłeś jiverem?
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Letnie noce (Summer Nights)
Summer Nights to popularna
piosenka z musicalu Grease,
napisana przez Jima Jacobsa i
Warrena Caseya. Ta najbardziej
znana wersja została nagrana
przez Johna Travoltę i Olivię
Newton-John na potrzeby
wielkoekranowego musicalu w
1978 roku i wydana jako singiel
w tym samym roku.

?

W tym roku 1978

ORCHESTRA OF The Swan

Anna Ford zostaje pierwszą
prezenterka wiadomości w ITN

Dominika uzyskuje niezależność
od Wielkiej Brytanii

Pierwsza audycja Autostopem
przez Galaktykę w BBC Radio 4

Pałac Buckingham ogłasza, że
książę Andrzej wstąpi do
Królewskiej Marynarki Wojennej

Musical Andrew Lloyd Webbera
Evita, otwiera się w Prince
Edward Theatre w Londynie
Założona została organizacja
charytatywna Motability, która
dostarcza samochody osobom
niepełnosprawnym

Dallas debiutuje w CBS i rodzi
współczesną operę mydlaną z
najwyzsza oglądalnościa.

Czy studiowałeś na uniwersytecie?
Czy byłeś T-Bird czy Pink Lady?
Czy masz niezapomnianą letnią noc?

Wyobraź sobie (Imagine)

W tym roku 1971

Napisany przez byłego
Beatlesa - Johna Lennona
w 1971 roku Imagine stał
się najlepiej sprzedającym
się singlem w jego solowej
karierze. Teksty zachęcają
słuchaczy do wyobrażenia
sobie świata pokoju, bez
granic i bez własności –
świata aspiracji.

Rolls-Royce bankrutuje i zostaje
znacjonalizowany
Apollo 14 ląduje na Księżycu
Wielka Brytania i Irlandia
przechodzą na walutę dziesiętną
Evel Knievel ustanawia rekord
świata i przeskakuje 19
samochodów w Ontario w
Kalifornii.
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obejmuje pierwsze publiczne
wykonanie Stairway to Heaven,
piosenki z czwartego albumu
„Walka stulecia”: bokser Joe
Frazier pokonuje Muhammada Ali
w 15-rundowej jednogłośnej
decyzji w Madison Square
Garden

W Belfaście pokaz Led Zeppelin

?
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Lubisz tę piosenkę? Czy uważasz, że Beatlesi powinni
byli zostać razem?
Czy potraﬁsz sobie wyobrazić pokój na swiecie?

ORCHESTRA OF The Swan

Jeeves i Wooster
Ten utwór jest melodią
przewodnią serialu
komediowo-dramatowego
ITV zaadaptowanego przez
Clive'a Extona z opowiadań
P.G. Wodehouse'a Jeeves.
W serialu o tematyce lat 20.
wystąpili Hugh Laurie jako
Bertie Wooster, młody
dżentelmen i Stephen Fry
jako Jeeves, jego bardzo
inteligentny lokaj.

?

W tym roku 1990
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Polska staje się pierwszym krajem
w Europie Wschodniej, który
rozpoczął likwidację państwowej
gospodarki socjalistycznej. Polska
wycofuje się także z Układu
Warszawskiego.

„Druga bitwa pod Trafalgarem”:
Masowa demonstracja przeciwko
podatkom pogłównym na Trafalgar
Square w Londynie zamienia się w
zamieszki; 471 osób jest rannych, a
341 aresztowanych

Krzywa Wieża w Pizie jest
zamknięta dla zwiedzających ze
względów bezpieczeństwa

W Nepalu Birendra z Nepalu znosi
zakaz działalności partii
politycznych po gwałtownych
protestach

Nelson Mandela zostaje zwolniony
z więzienia Victor Verster
niedaleko Kapsztadu w RPA po 27
latach spędzonych za kratkami

Aldi, niemiecka sieć dyskontów
spożywczych, otwiera swój
pierwszy sklep w Wielkiej Brytanii,
w Stechford, Birmingham

Czy oglądałeś Jeevesa i Woostera w latach 90-tych?
„Nie ma pewniejszego fundamentu pięknej przyjaźni niż
wzajemny gust w literaturze” to cytat PG Wodehouse – masz
ulubioną książkę?

Wonderful World
Słynny utwor nagrany przez
Louisa Armstronga w 1967
roku dla ABC Records.
Powstał w celu przełamania
napięć na tle rasowym lat 60.,
ale z powodu braku promocji
nie odniósł sukcesu jako
singiel w pierwszym wydaniu
w Stanach Zjednoczonych,
choć w wielu innych krajach
znalazł się na szczycie list
przebojów. Piosenka
ponownie zwróciła na siebie
uwagę po tym, jak nagranie
Armstronga znalazło się na
ścieżce dźwiękowej ﬁlmu
Good Morning, Vietnam z
1987 roku.
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W tym roku 1955
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Wybuchły protesty przeciwko
wojnie w Wietnamie.
Elvis Presley poślubił Priscillę w
Las Vegas.

?

Louis Armstrong był słynnym trębaczem – czy potraﬁsz
grac na instrumencie?
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Jesienne liście (Autumn Leaves)
Jako standard jazzowy
Autumn Leaves zgromadził
ponad tysiąc nagrań
komercyjnych. Piosenka była
stale nagrywana w latach
pięćdziesiątych przez
czołowych wokalistów pop, w
tym Bing Crosby (1950), Nat
King Cole (1955), Doris Day
(1956) i Frank Sinatra (1957).

?

W tym roku 1955
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Winston Churchill rezygnuje z
funkcji premiera Wielkiej
Brytanii

zwycięzcą Grand Prix Wielkiej
Brytanii na torze wyścigowym
Aintree Motor Racing Circuit

Anthony Eden zostaje
premierem Wielkiej Brytanii

Airfix produkuje swój pierwszy
model samolotu w skali,
Supermarine Spitfire w skali
1/7272

Osiemdziesiąt trzy osoby
zginęły, a co najmniej 100
zostało rannych, po zderzeniu
dwóch samochodów
wyścigowych w 24-godzinnym
wyścigu Le Mans w 1955 roku

Wydanie komediowego filmu
Ealing The Ladykillers

Stirling Moss zostaje
pierwszym angielskim

Lubisz kolory jesieni? Arboretum to najlepsze miejsce, aby
zobaczyć spektakularne kolory jesieni– czy byłeś w
arboretum? Czy masz ulubione drzewo – moje to
kasztanowiec, uwielbiałem grać w kasztany jako nipper!

Mamma Mia
W tym roku 2008

Mamma Mia została
napisana przez szwedzką
grupę popową ABBA w 1975
roku. Później została użyta
jako nazwa musicalu
opartego na ich piosenkach
i wydanego w 2008 roku.

?

Austria i Szwajcaria wspólnie
organizują turniej piłki nożnej
UEFA Euro 2008, który
wygrywa Hiszpania
Letnie Igrzyska Olimpijskie
2008 odbywają się w Pekinie w
Chinach.
W Szwecji zostaje uruchomiona
usługa strumieniowego
przesyłania muzyki Spotify
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Powstaje Bitcoin, pierwsza
zdecentralizowana waluta
cyfrowa
Lewis Hamilton został
najmłodszym w historii
mistrzem świata Formuły 1 w
wyścigach samochodowych
Woolworths ogłosiło, że ich 807
sklepów w Wielkiej Brytanii
zostanie zamkniętych do 5
stycznia 2009 r., co pozbawi
pracy około 27 000 osób

Czy masz ulubiony utwur Abby? Ja mam, to Waterloo.
Czy byłeś na musicalu? Czy masz swoj ulubiony?

Dziękujemy za przyłączenie się do nas dzisiaj i nie możemy się doczekać,
aby gościć Cię ponownie w jednym z naszych następnych ﬁlmów.
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