Wydział Instrumentalny

Nazwa przedmiotu:
Praca z akompaniatorem (klawesyn)
Jednostka prowadząca przedmiot:
Wydział Instrumentalny
Kierunek:
Instrumentalistyka

Forma studiów:
stacjonarne I st.
Forma zajęć:
wykład
Koordynator przedmiotu
Prowadzący zajęcia
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Kategorie efektów

Numer
efektu
1

Umiejętności (U)
2

Kompetencje
społeczne (K)

3

Rok akademicki:
2021/2022

Specjalność: Muzyka dawna gra na skrzypcach historycznych, gra na altówce historycznej, gra
na wiolonczeli historycznej, gra na oboju historycznym, gra na
flecie traverso, gra na violone, gra na violi da gamba, gra na kontrabasie historycznym, gra na teorbie, gra na trąbce naturalnej
Profil kształcenia:
Status przedmiotu:
ogólnoakademicki (A)
obowiązkowy
Język przedmiotu:
Rok/semestr:
Wymiar godzin:
polski
I-III/I-VI
90
Kierownik Katedry Muzyki Dawnej
Prof. dr hab. Lilianna Stawarz
Mgr Barbara Brzezińska
• praca nad repertuarem solowym i kameralnym
• przygotowanie studenta do egzaminów i publicznych koncertów
Opanowanie techniczne instrumentu solowego zgodnie z wymaganiami egzaminu wstępnego na wybranej specjalności muzyki dawnej
Numer efektu
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
kier./spec.
Student świadomie tworzy i realizuje własne koncepcje wykonawcze dzieł muzyki
P6_INS_U_01
instrumentalnej w zgodzie z obowiązującymi tradycjami wykonawczymi
(INS_VIII)
Student posiada umiejętności w zakresie wykonawstwa i interpretacji utworów
P6_INS_U_02
reprezentujących różne style od renesansu po współczesność, mając świadomość
(INS_IX)
zależności pomiędzy zapisem a sposobem realizacji i interpretacji dzieła muzycznego oraz potrafi odnaleźć i przekazać idee zawarte w utworze
Student dba o najwyższy poziom artystyczny występów i publicznych prezentacji, w
P6_INS_K_03
których bierze udział, wykorzystując intuicję, zdolność twórczego myślenia i twór(INS_XVIII)
czej pracy
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU

Liczba godzin

Semestr I-VI
1. Praktyczne zapoznanie się z wybranym repertuarem z kanonu literatury solowej i kameralnej
2. Zapoznanie się ze stylami szkół narodowych- włoskim, francuskim, niemieckim w XVII/XVIII w.
3. Zapoznanie się z technikami wykonawczymi i sposobem ich realizacji
4. Praca nad repertuarem i przygotowanie do publicznej prezentacji: egzaminu, recitalu, koncertu, audycji oraz
do nagrań
5. Przygotowanie do samodzielnego opracowania, przygotowania i wykonania swojej partii w zespole podczas
publicznej prezentacji
1. 1 praca z tekstem
Metody kształcenia
2. rozwiązywanie zadań artystycznych
Metoda
Numer efektu uczenia
Metody weryfikacji
efektów uczenia się
1. zaliczenie (semestr 1- 6)
1-3

20
20
20
15
15

KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI
Numer efektu uczenia się
Treści kształcenia
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
1-3
1-5
1-2
1
Uzyskanie zaliczenia po każdym semestrze
Repertuar egzaminów i kolokwiów musi być zgodny z treściami programowymi przedmiotu.
Warunki zaliczenia
Zastosowanie ma §18 ust. 4 Regulaminu Studiów UMFC w zakresie zwolnienia z obowiązku przystąpienia do
egzaminu lub kolokwium (dotyczy laureatów konkursów).
Rok
I
II
III
Semestr
I
II
III
IV
V
VI
ECTS
1
1
1
1
1
1
Liczba godzin
15
15
15
15
15
15
Rodzaj zaliczenia
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie

Wydział Instrumentalny

Literatura podstawowa
Utwory solowe oraz kameralne w zależności od przerabianej literatury muzycznej dla wybranej specjalności muzyki dawnej
Literatura uzupełniająca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fr. Couperin „L` Art. Touche de clavecin”
A. Mądry „C. Ph. E. Bach-estetyka, stylistyka, dzieło”.
G. Frescobaldi- wstęp do toccat.
Danuta Szlagowska „Muzyka Baroku”
William. S. Newman „The Sonata In the Baroque Era”
Zygmunt Szweykowski “Historia muzyki XVII w.”
Zygmunt Szweykowski „Między Kunsztem a ekspresją-Florencja”, „Między Kunsztem a ekspresją -Rzym”
Nikolaus Harnoncourt „Dialog muzyczny”
Nikolaus Harnoncourt „Muzyka mową dźwięków”
Manfred Bukofzer „Muzyka w epoce baroku”
Luigi Zenobi „Muzyk doskonały”
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Praca własna z literaturą
Łączny nakład pracy w godzinach

90
Przygotowanie się do prezentacji / koncertu
20
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
20
Inne
150
Łączna liczba ECTS
Możliwości kariery zawodowej
• Student jest przygotowany do grania solo oraz w zespołach kameralnych
Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu
Data
Imię i nazwisko
Czego dotyczy modyfikacja
20.09.2022 Lilianna Stawarz, Wojciech Koprowski
cały dokument

20
6

