
 1 

2008 

 

Piirkondlik voor gümnaasiumile 

 

 

Ülesannete vastused 

 

I Muusika kuulamine 

 

1. Täida videokatkendi põhjal lüngad, vai õiged vastused. 

 

 Heliteost dirigeerib (ees- ja perekonnanimi) Neeme Järvi 

 Dirigent tähistas 7. juunil 2007. aastal oma 70. juubelit. 

 Heliteose esituskoosseis on (märgi ristiga õige vastus) sümfooniaorkester, koor, 

vokaalsolistid 

 Vokaalsolistide hääleliigid on sopran ja alt 

 

2. Täida videokatkendite põhjal lüngad. 

 

2.1  

 Laulu dirigeerib (ees- ja perekonnanimi) Hirvo Surva 

 Laulu pealkiri on Kaunimad laulud 

 Laulu helilooja on (ees- ja perekonnanimi) Friedrich Saebelmann 

 

2.2. 

 Laulu dirigeerib (ees- ja perekonnanimi) Aarne Saluveer 

 Laulu pealkiri on Puu on puude kõrgune 

 Eeslaulja on (ees- ja perekonnanimi) Liisi Koikson 

 

2.3. 

 Laulu dirigeerib (ees- ja perekonnanimi) Eri Klas 

 Laulu pealkiri on Ta lendab mesipuu poole 

 Laulu helilooja on (ees- ja perekonnanimi) Peep Sarapik 

 

3. Vali videokatkendi põhjal õiged vastused (märgi ristiga õige vastus) 

 

 Vali 6 pilli, millel musitseeritakse lõõtspill, plokkflööt, flööt, akustiline kitarr, 

basskitarr, trummikomplekt 

 Mis aastast toimub Viljandi Pärimusmuusika Festival? 1993 

 Milline allpool mainitud ansamblitest ei ole pärimusmuusika-ansambel? 

Ummamuudu 

 

4. Kuula muusikat tähelepanelikult, jälgi alljärgnevat nooti ja leia vastused küsimustele 

(märgi     ristiga õige vastus) 

 

 Muusikateose taktimõõt on 4/4 

 Eeltakti noot on kaheksandik noot 

 Nimeta pill, mis soleerib taktides 7-15 viiul 

 Muusikateos on kontsert 

 Muusikateose helilooja on  A. Vivaldi 
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   Vivaldi Kevade noot 

 

 

5. Määra esitamise järjekorras kolm Ladina-Ameerika tantsu. Rumba, samba, tango 

6. Kuula muusikat ja leia vastused küsimustele (märgi ristiga õiged vastused)  

      6.1 Vali loetelust 2 õiget vastust. Improvisatsioon V. Šainski laulu “Sinine vagun” 

teemal ja Laulu “Sinine vagun” arranžeering 

      6.2. Vali loetelust 2 pilli, millel esitatakse muusikapala tenor-saksofon ja 

elektrikitarr 

    

7. Määra duur- või moll-akord ja kirjuta see takti kohal paiknevatesse kastidesse. 

 

 

II Kirjalikud ülesanded 

1. Kirjuta nootide alla puuduvad astmed. 

 

Selle laulu pealkiri on Laul Põhjamaast 

Laulu helilooja ees- ja perekonnanimi on Ülo Vinter 

2. Rütmista tekst lähtudes sõnarütmist. Kirjuta rütmifiguurid teksti kohale. Kasuta ära 

kõik antud rütmifiguurid. 
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3. Vali kolme variandi seast õige ja tähista see ristiga. . 

 Kristuse kannatuslugu annab edasi 

  Kantaat 

  Passioon 

  Oratoorium 

 Sonaadivormis esitletakse teemasid 

 Sissejuhatuses 

 Ekspositsioonis 

 Repriisis 

 Variatsioonivormi skeem on  

  A B C D E 

  A B A C A 

  A A1 A2 A3 A4... 

 Helilaadi esimene aste on  

  Priim 

  Juhttoon 

  Toonika 

 G-duuri võtmemärgid/võtmemärk on 

  Fis ja cis 

  B 

   Fis 

 Swingikuningaks peetakse 

  Benny Goodmani 

  Louis Armstrongi 

  Miles Davis´t 
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4. Otsusta, kas väide on õige või vale. Märgi ristiga õige vastus.    
                     õige      vale 

Muusikateose liik on žanr. 

Luteri koraal on katoliku kiriku liturgiline laul. 

Kyrie eleison tähendab eesti keeles Jumala Tall. 

Blues on Aafrika mustanahaliste vaimulik laul. 

Sümfooniaorkestri puupuhkpillide rühma kuuluvad flööt, klarnet, oboe, fagott. 

Sonaaditsükli II osa karakter on rahulik/aeglane. 

Oratoorium on teos orkestrile ja vokaalsolistidele. 

Klaverikontsert on teos kahele klaverile. 

Kaanon on polüfoonilise muusika vorm. 

Fonograaf on esimene muusika salvestamise aparaat. 

 

III Muusikaline silmaring. 

12. Leia toodud variantide seast õige vastus. Märgi ristiga õige vastus. 

12.1 1934. aasta märtsis avati Assauwe tornis Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Missuguses 

linnas see asub? Tallinnas 

 

12.2. Millist muusikaga seostud aastapäeva tähistati 2007. aastal Euroopas? Ooperi sünni 400. 

aastapäeva 

12.3. Milline kuulus muusik suri 2007.  aastal? Luciano Pavarotti 

 

12.4. Millise tuntud eesti helilooja ooper lavastati 2007. aastal Rahvusooperis Estonia? Erkki-

Sven Tüüri “Wallenberg” 

      12.5. Kes oli Bob Marley? Reggae-laulja 

 


