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Mitološka zgodba o bitju (polkozel, polčlovek), Favnovo popoldne
Slovanski poganski obredi, Posvečenje pomladi
Ruska legenda o ptici, Ognjena ptica
Zgodba o ameriških pionirjih, Apalaška pomlad
Bordun je oblika zgodnjega večglasja, ko melodijo spremlja nepretrgoma zveneč,
ponavljajoči se ton ali akord.
V prvem dejanju minstrelske predstave so igralci razpostavljeni v polkrog, pri čemer
so napovedovalec in končni možje polkroga zganjali norčije (na račun belske rase) in
pripovedovali šale, vsak od nastopajočih pa je pokazal kakšno posebnost.
To dejanje se je končalo z velikim finalom, imenovanim Veliki sprehod, pri katerem so
sodelovali vsi. Ta sprehod je bil t. i. cakewalk. Pari so se sprehajali s palicami v rokah
in klobuki na glavah. Pri tem so poplesavali in se priklanjali ter v zboru prepevali.
Sestavljen je bil iz solističnih točk in zaključka.

Točke Rešitev

1

Naloga

2

Za pravilno napisan violinski ključ in predznak
2 točki.
Za vsako pravilno napisano dobo 1 točka.

Za pravilno napisan ključ in vsako pravilno
napisano noto 1 točka.

Za vsako pravilno dopolnjeno ritmično posebnost
2 točki.
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Naloga
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Naloga
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Igor Stravinsky
Michel Fokine
začetek 20. stol (1911)
Vaslav Nijinsky
A









Muzikal je zabavna glasbeno plesna uprizoritev po okusu velemestnega občinstva v
ZDA.
Muzikal se je rodil in potrjeval na Brodwayu (New York) in West Endu (London).
Zlata doba muzikala je bila med obema vojnama.
Muzikal je povezan tudi s filmom, saj so bili nekateri muzikali uspešno upodobljeni na
filmu ali pa so prej nastali v filmski različici in pozneje doživeli odrsko uprizoritev.





forai
shemata – kretnje, ki so prikazovale značajsko bistvo oseb
Zato, ker pri Ajshilu nastopa samo en igralec in zbor, pri Evripidu pa trije igralci in
zbor se skrči.
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Hindujskih dram ne moremo razvrstiti med komedije in tragedije, ločijo namreč 10
oblik dram, ki se razlikujejo glede na vsebino, tip junaka in občutje.
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Dodatna navodila

Za razlago do 2 točki.

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Dodatna navodila
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Ludvik XIV.
Kraljevsko akademijo za ples ali Academie Royale de Danse
1661

tri od:

razvije se baletni besednjak,

postavijo se baletna pravila,

določi se pet pozicij,

vsak, ki je hotel poučevati ples, je moral opraviti izpit na akademiji.
ena od:

baleta akcije

dramatičnega baleta

ballet d’action
Svojo estetiko – dramatizirati plesni gib, povezati libreto, glasbo, dekoracijo, kostume in
ples v eno enoto (arte integrale) – je natančno utemeljil in razložil v Pismih o plesu in
baletu, ki jih je izdal leta 1760 hkrati v Lyonu in Stuttgartu.
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Dodatna navodila

Za vsak podatek 1 točka.

Dodatna navodila

M171-631-1-2

Največji del tega plesa se zgodi sede, kar je bila takrat revolucija. Njen ples je že
Za vsako značilnost 1 točka, največ 3 točke.
drugačen od ljubkosti in lahkotnosti Duncanove, njenega poudarjanja usklajenosti, ali
pa od mističnega glamourja Ruth St. Denis. V skladu z likom, ki ga predstavlja Mary
Wigman, oblikuje tudi svoje telo, ki je zlobno, animalno, zvito, grdo. V svoji knjigi leta
1963 celo prizna, da je bila najprej prestrašena, ker so iz nje ob plesanju vrela tako
močna čustva. V svojih plesih se je ukvarjala predvsem s temno, demonsko platjo
človekovega življenja, z nasiljem vojne, s prihajanjem starosti, neizogibnostjo smrti.
Pia in Pino Mlakar
Za navedbo obeh imen do 2 točki.
Na pariškem natečaju A. I. D. (Archives Internationales de la Dance) sta za svoje
Za vsak pravilen podatek 1 točka.
koreografsko delo balet Un Amour du Moyen Age (Srednjeveška ljubezen na
glasbo A. Vivaldija in J. S. Bacha) dobila bronasto medaljo oz. dosegla 3. mesto.
Marta Graham
Merce Cunningham
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Paul Taylor, Big Berta
Ted Shawn, Labour symphony
Alwin Nikolais, Tensil involvment
Marta Graham, Lamentation
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Bienalni festival

pregled najboljše sodobno-plesne produkcije na Slovenskem v zadnjih dveh letih po
izboru tričlanske mednarodne komisije

v okviru festivala se podeljujejo nagrade Ksenije Hribar
tri od:

Nagib

Kalejdoskop

Živa

Ukrep

Vibra

Pajek

Gibanica

Rdeči revirji

Fronta sodobnega plesa

Co-festival
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Trisha Brown
Plesalci so hodili po fasadi stavbe v središču Manhattna (Man walking down the
Za vsak podatek 1 točka, največ 3 točke.
side of a building), vrteli so se okoli debel dreves, viseli in nihali na stenah
galerij, hodili po njih ali pa je njihovo telo previdno letelo, ujeto v dvigalo. Trisha
je plesala celo na parkirišču ali na strehi kurnika …

Točke Rešitev
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trtica

križnica
kolčnica

Kronične težave kolena so povezane s čezmerno uporabo kolena in se začnejo
postopoma. So pogostejše kakor akutne okvare. Dejavniki, ki vplivajo na njihov
nastanek, so: čezmerna telesna dejavnost, anatomske posebnosti, ples na trdih
površinah, slaba tehnika plesa.
– burzitis (vnetje sluznega mešička),
– tendonitis (vnetje kite, tetive)
– patelofemoralni sindrom (vnetje med pogačico in sprednjo stranjo stegnenice)
– artritis (vnetje sklepa)
vzdrževanje telesnega ravnotežja
zagotavljanje ustreznega tonusa mišičja
usklajevanje skeletnih mišic

Velike žleze slinavke na območju glave (2 predušesni, 2 podčeljustni, 2 podjezični).
Za prebavo maščob je potreben žolč, ki nastaja v jetrnih celicah (hepatocitih) in se
skladišči v žolčniku.

Točke Rešitev
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Za pravilno navedbo 1 točka.
Za pravilno navedbo 1 točka.
Za pravilno lociranje 1 točka.

Dodatna navodila

Za vsako pravilno navedbo vloge 1 točka.

Za pravilen opis težav 2 točki.
Za pravilne navedbe kroničnih težav po 1 točka.

Za pravilno oznako in navedbo kosti 1 točka.

Dodatna navodila
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Ovulacija je trenutek, ko se iz jajčnikov pod vplivom hormonov sprosti zrelo jajčece.
Ovulacija se redno pojavlja približno vsakih 28 dni, ponavadi izmenoma, enkrat v
enem, drugič v drugem jajčniku.
Po ovulaciji začne preostali del mešička bujno rasti in se spremeni v rumeno telesce,
ki izloča hormon progesteron.

Točke Rešitev

Skupno število točk: 98

Skupaj
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