Muzyczne Wspominki
Taniec przez życie
Dźwięki
Notatki te zapewnią krótkie wprowadzenie do
każdego ﬁlmu i sugerowane rozpoczęcie
rozmowy, jeśli po wysłuchaniu danego
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,
gdy uznasz, że to jest właściwy moment.
Niektóre z prezentowanych utworów to piosenki,

Film, który zaraz obejrzysz, nosi tytuł „Taniec przez
życie” i występują w nim nasi muzycy: Martha
(puzon), Phil (fagot), Craig (Róg Francuski) i Fran
(Róg Francuski). Zagrają muzykę Greiga, Dvořák i
Offenbacha, aby opowiedzieć historię światowego
rejsu. Więc usiądź wygodnie i dołącz do nas na
pokład Ocean Star, gdyż wyruszamy w podróż życia…

więc jeśli chcesz dołączyć skorzystaj ze swoich
Arkuszy Piosenek.

Muzyka w tym ﬁlmie:
Drunken Sailor
Anitra's Dance from Peer Gynt
Mango Walk to Linstead Market
Dance of the Sugar Plum Fairy
from The Nutcracker
Slavonic Dance No.8
Dancing Queen
Can-Can
z Orpheus in the Underworld
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Trad. Arr. Colin A.H.Asher
Edvard Grieg (1876) Arr. Marosi Tamás
Trad. Arr. Judith Hague

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1892) Arr. Ryan Linham
Antonin Dvořák Arr. Adrian Taylor
Benny Andersson and Björn Ulvaeus (1976) Arr. Tasha M

Jacques Offenbach (1858) Arr. Ryan Linham
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Pijany Żeglarz (Drunken Sailor)
Notatki z dziennika W tym roku 1963

Znany również jako What Shall
We Do with the Drunken
Sailor? ta piosenka jest szantą
morską, pieśniami używanymi
do wykonywania zadań
roboczych, takich jak
ciągnięcie lin, na pokładach
żaglowców. Piosenka została
nagrana pod wieloma tytułami
przez wielu wykonawców, w
szczególności The Irish Rovers
- założona w 1963 roku

Zima 1963: Wielka Brytania
doświadcza najgorszej zimy od 19461947. Niskie temperatury utrzymują
śnieg na niektórych obszarach aż do
początku kwietnia.
Film muzyczny Summer Holiday z
udziałem Cliffa Richarda ma premierę
w Londynie.
Charles de Gaulle, prezydent Francji,
sprzeciwia się wejściu Wielkiej
Brytanii do Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej

?
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Prezes Kolei Brytyjskich, dr Richard
Beeching, publikuje raport wzywający
do ogromnych cięć w brytyjskiej sieci
kolejowej
Manchester United pokonał Leicester
City 3-1 w finale Pucharu Anglii na
stadionie Wembley dwoma golami
Davida Herda i jednego Denisa Lawa
Afera Profumo: John Profumo, sekretarz
stanu ds. wojny, przyznaje się do
wprowadzenia parlamentu w błąd i
rezygnuje ze stanowiska po ujawnieniu
jego romansu z Christine Keeler

Czy byłeś kiedyś na łodzi?
Czy znasz jakieś szanty morskie?
Czy siedziałeś przy Stole kapitana?

Taniec Anitry (Anitra’s Dance)
Notatki z dziennika W tym roku 1867

Utwór pochodzi z muzyki
incydentalnej do Peer
Gynta, sztuki Henrika Ibsena
o tym samym tytule z 1867
roku i został
skomponowany przez
norweskiego kompozytora
Edvarda Griega w 1875 roku.

Pierwsze wykonanie walca Johanna
Straussa II Błękitny Dunaj (An der
schönen blauen Donau)
Rozliczenia w cieśninach Singapuru,
poprzednio rządzona z Kalkuty, staje się
kolonią Korony pod jurysdykcją Biura
Kolonialnego w Londynie
Klub The Sheffield Wednesday F.C został
założony w hotelu Adelphi w Sheffield

?
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Monarcha – Królowa Wiktoria
Premier – Edward Smith-Stanley, 14sty
hrabia Derby (konserwatywny)
Towarzystwo Sztuki inauguruje projekt
Niebieskiej Tabliczki, opracowany przez
Williama Ewarta, polegający na
wznoszeniu tablic pamiątkowych na
londyńskich domach, które wcześniej
były domami znanych osobistości.

Czy pojechałeś kiedyś na ﬁordy?
Ponoć lubią tam marynowane śledzie, a Ty lubisz ryby?
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Mango Walk i targ Linstead (Mango Walk & Linstead Market)
Notatki z dziennika W tym roku 2018

Tradycyjne jamajskie piosenki
dla dzieci.

Prezydent Francji Emmanuel Macron
zgadza się na wypożyczenie gobelinu
z Bayeux Wielkiej Brytanii; po raz
pierwszy od 950 lat opuści Francję.

Linstead Market został
nagrany przez Sly i Robbiego
w 2018 roku.

Były rosyjski podwójny agent Siergiej
Skripal i córka Julia zostają otruci
publicznie niezidentyfikowanym
środkiem nerwowym w Salisbury
Meghan Markle dołącza do królowej na
jej pierwszym oficjalnym wydarzeniu
podczas nabożeństwa z okazji Dnia
Wspólnoty Narodów

?
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Katarzyna, księżna Cambridge rodzi w
szpitalu St Mary's w Londynie chłopca,
który staje się piątym w kolejce do
tronu i szóstym prawnukiem królowej
Elżbiety II.[103] Nadane mu imie to
Louis Arthur Charles
Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle
odbywa się w kaplicy św. Jerzego na
Windsorze, z szacowaną globalną
publicznością 1,9 miliarda

Czy lubisz mango?
Czy potraﬁsz tańczyć Rumbe?

Taniec cukrowej wieszczki (Dance of the Sugarplum Fairy)
Notatki z dziennika W tym roku 1892

Utwór pochodzi z baletu
Dziadek do orzechów
skomponowanego przez
Piotra Iljicza Czajkowskiego.
Został napisany w 1892 roku
i pozostaje popularnym
przedstawieniem w Boże
Narodzenie.
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Powstała klub piłkarski Liverpool FC

karnawałowa”

Ellis Island otwiera się jako
amerykańska stacja kontroli
imigracyjnej – stanie się bramą do USA
dla ponad 12 milionów ludzi

Dadabhai Naoroji wybrany na
pierwszego indyjskiego posła do
parlamentu w Wielkiej Brytanii

Firma Coca-Cola Company zostaje
zarejestrowana w Atlancie w stanie
Georgia

Czwarty i ostatni brytyjski rząd
powolany przez Williama Gladstone'a

Pierwsze wykonanie uwertury
Antonína Dvořáka „Uwertura

?

Czy lubisz czekoladę z owocami i orzechami?
Czy wiesz, że rosyjski Car był spokrewniony
z królową Wiktorią?
Lubisz balet? Czy miałeś lekcje baletu?
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Tańce słowiańskie (Slavonic Dances)
Ten utwór jest autorstwa
czeskiego kompozytora
Antonina Dvořák (ur. 8
września 1841, Nelahozeves,
Czechy, Cesarstwo Austriackie
[od 1989 Czechy). Taniec
słowiański nr 8 (z 16) został
pierwotnie napisany na 4 ręce
do gry na 1 fortepianie. To
Furiant (czeski taniec w
szybkim tempie) i został
napisany w 1878 roku. Jest to
aranżacja autorstwa
kompozytora i puzonisty
Adriana Taylora.

Notatki z dziennika W tym roku 1989

W listopadzie 1989 roku Aksamitna
Rewolucja zakończyła rządy
komunistyczne w kraju, a 1 stycznia
1993 roku Czechosłowacja została
rozwiązana, a jej składowe państwa
stały się niepodległymi państwami
Czech i Słowacji.
Katastrofa na Hillsborough, jedna z
największych tragedii w europejskim
futbolu, pochłonęła życie 96 kibicow
Liverpoolu F.C.
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1941 roku, znajduje się 960 kilometrów
(600 mil) na zachód od Brestu we
Francji.
21 czerwca – angielska policja
aresztuje 250 osób świętujących
przesilenie letnie w Stonehenge
Dalajlama zdobywa Pokojową Nagrodę
Nobla.
Upadł mur berliński

Wrak niemieckiego pancernika
Bismarck, który został zatopiony w

?

Czy znasz kraje bałtyckie i ich historię?
Czy umiesz tańczyć polkę?
Czy miales kiedyś chorobe morską?

Królowa tańca (Dancing Queen)
Dancing Queen to popowa
piosenka szwedzkiej grupy
ABBA i główny singiel z ich
czwartego albumu
studyjnego, Arrival. Stał się
jedynym hitem ABBA w
Stanach Zjednoczonych i
znalazł się na szczycie list
przebojów w Australii,
Kanadzie, Holandii, Belgii,
Irlandii, Meksyku, Nowej
Zelandii, Norwegii, RPA,
Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej
Brytanii, Niemczech i
Rodezji!

Notatki z dziennika W tym roku 1976

Fala upałów na Wyspach Brytyjskich w
1976 r. doprowadziła do drugiej
najgorętszej średniej temperatury
latem w Wielkiej Brytanii od czasu
rozpoczęcia bicia rekordów
1976 był także rokiem strajków i
szalejącej inflacji
Wojna dorszowa: brytyjskie i islandzkie
statki ścierają się na morzu
Pierwszy komercyjny lot Concorde

?

startuje[6] z lotniska Heathrow do
Bahrajnu
Wielka Brytania wygrywa Konkurs
Piosenki Eurowizji po raz trzeci z
piosenką „Save Your Kisses for Me”,
śpiewaną przez Brotherhood of Man.
Pozostaje jedną z najlepiej
sprzedających się piosenek Eurowizji
w historii
Kierowca wyścigowy James Hunt
zostaje mistrzem świata Formuły 1

Czy widziałeś, jak Abba wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji?
Czy masz ulubioną piosenkę ABBY?
Czy widziałeś Mamę Mię?
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Can-Can
Ten energiczny, pełen energii
taniec stał się popularny we
francuskich salach
muzycznych lat 40. XIX wieku.
Wielu kompozytorów napisało
muzykę do kankana. Ta
najbardziej znana wersja
została napisana przez
francuskiego kompozytora
Jacquesa Offenbacha i
występuje w jego operetce
Orphée aux Enfers (Orfeusz w
zaświatach) (1858). Can-Can
pojawia się również w ﬁlmie
Moulin Rouge z 2001 roku

Notatki z dziennika W tym roku 2011

11 września Dwa samoloty
pasażerskie uprowadzone przez
terrorystów z Al-Kaidy rozbijają się o
wieże World Trade Center w Nowym
Jorku
11 września Terroryści porywają
samolot pasażerski i rozbijają go o
Pentagon
Premiera filmu „Ocean's Eleven” w
reżyserii Stevena Soderbergha, z
udziałem George'a Clooneya, Brada
Pitta, Matta Damona i Julii Roberts

?
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Kylie Minogue wydaje swój największy
singiel „I Just Can't Get You Out of My
Head”,
Rozpoczyna się kryzys pryszczycy
Wrak łodzi motorowej Donalda
Campbella Bluebird K7 został
podniesiony z dna Coniston Water w
Cumbrii, 34 lata po śmierci Campbella
w próbie pobicia rekordu prędkości na
wodzie

Czy umiesz tańczyć Can Cana? – robię to na moim krześle,
myślisz że jest to bezpieczne?
Czy byłeś w Moulin Rouge w Paryżu?

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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