Gustav Adolfi Gümnaasium

Minu muusikaelamuse ehk retsensiooni kirjutamise juhend
7.-9. klassidele
Retsensioon peaks koosnema kolmest osast:
• sissejuhatus;
• analüüs-arutelu;
• kokkuvõte.
Sissejuhatus peaks sisaldama järgmist
• Missugust kontserti külastasid-kuulasid?
• Millal ja kus see kontsert toimus?
• Kelle muusikat esitati? (helilooja nimi, rahvus, ajastu)? Tutvusta muusika autorit/autoreid
paari lausega.
• Kes sellel kontserdil esinesid? (nimed, kas solist, ansambel, koor, sümfooniaorkester,
dirigent vm) Tutvusta neid paari lausega.
• Missugust muusikat seal esitati? (vokaal-, instrumentaal-, koori-, orkestri-, kammer-,
vm)?
Analüüs-arutelu peaks sisaldama järgmist
• Missuguse meeleolu see kontsert Sinus tekitas?
• Palun iseloomusta kuulatud muusikat ja kasuta õpitud muusikaoskussõnavara ning
mõisteid.
• Analüüsi muusika väljendusvahendite kasutamist kuulatud lugudes (vorm, tempo,
dünaamika, tämber, meloodia, rütm, harmoonia) ja nende seotust loo karakteriga.
• Mille poolest oli see kontsert meeldejääv?
• Mis tegi kontserdi eriliseks?
• Mis Sind selle kontserdi juures üllatas? (positiivselt ja/või negatiivselt)
• Missugune kuulatud pala Sulle kõige rohkem meeldis? Miks? Palun põhjenda.
• Kuidas jäid Sina rahule esinejate pillimängu- ja/või lauluoskusega? Palun põhjenda.
• Kas oli mõni esineja, kes Sulle eriliselt meelde jäi? Miks? Palun põhjenda.
• Kui külastasid ooperit, operetti, muusikali või balletti, siis kirjuta ka lavastusest,
lavakujundusest, kostüümidest, tantsunumbritest, eriefektidest.
Kokkuvõte peaks sisaldama järgmist
• Kuidas Sulle kontsert üldkokkuvõttes meeldis / ei meeldinud? Palun põhjenda.
• Võrdle kontserti oma varasema muusikakogemusega.
• Millist uut informatsiooni Sa said (esinejate, saali vm kohta)?
• Mida sa veel teada oleksid tahtnud?
• Milliseid ettepanekuid teeksid esinejatele / kontserdikorraldajatele?
Vormistamine
• Kirja suurus 12 (Times New Roman)
• Pealkirja suurus 14 + boldis (Times New Roman)
• Kasuta reavahet 1,5 ning lõiguvahet 6.
• Töö pikkuseks 1 – 1,5 lehekülge.
• Rööpjoondus peab olema, teksti ääred ühtlustatud, sirged!
• Taandrida ei kasutata, alustad lihtsalt uut lõiku (selleks ongi lõiguvahe 6).
• Loe töö mitu korda läbi, et ühtki viga poleks (kontrolli ka nimede õigekirja!).
Saada retsensioon õpetajale e-postile või jaga Google Drive´is.
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