
Muzyka to bardzo istotny element widowisk muzyczno-teatralnych. 

Należą do nich formy: 

OPERA  i  BALET  (o których będziemy mówić w klasie 7) 

oraz  OPERETKA,  REWIA  i  MUSICAL. 

 

OPERETKA  to zabawne przedstawienie z lekką, pogodną muzyką; występują tu sceny śpiewane 

i mówione, taniec i gra aktorska - wszystko na żywo. 

Historia, którą opowiada to libretto. 

Najsłynniejsze operetki to: 

„Baron cygański”  

muzyka: Johan Strauss (syn) 

libretto: Ignatz Schnitzer 

premiera: 1885 rok 

Najpopularniejszy utwór z tej operetki to „Wielka sława to żart” 

https://www.youtube.com/watch?v=n30tAZeKoDQ 

„Wesoła wdówka”  

muzyka: Franciszek Lehar 

libretto: Victor Leon i Leo Stein 

premiera: 1905 rok 

Najpopularniejszy utwór z tej operetki to „Usta milczą, dusza śpiewa” 

https://www.youtube.com/watch?v=9SKysQ6Kiek 

Z operetki 

„Orfeusz w piekle” 

muzyka: Jacques Offenbach 

libretto: Ludovic Halevy i Hector Cremieux 

premiera: 1858 rok 

pochodzi znany Wam fragment, który zyskał ogromną popularność jako samodzielny utwór  

i jest wykonywany na całym świecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=38lIfgWIg8o 

 

Niektóre operetki doczekały się ekranizacji. 

Mnóstwo utworów – fragmentów operetek -  jest znanych i wykonuje się je jako samodzielne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n30tAZeKoDQ
https://www.youtube.com/watch?v=9SKysQ6Kiek
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MUSICAL - jest bardzo podobny do operetki. 

Pierwsze spektakle musicalowe powstały w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. 

Najsłynniejszy teatr musicalowy znajduje się w USA na Broadway’u. 

Najbardziej znane musicale: 

„Upiór w Operze” 

muzyka: Andrew Lloyd Webber 

libretto: Charles Hart i Richard Stilgoe 

premiera: 1986 rok 

„Koty” 

muzyka: Andrew Lloyd Webber 

libretto: Trevor Nunn 

premiera: 1981 rok 

https://www.youtube.com/watch?v=8gd_ohoPzYc 

„Chicago” 

muzyka: John Kander 

libretto: Fred Ebb 

premiera: 1975 rok 

Piosenki, pochodzące z musicali, które zyskały sławę i są wykonywane samodzielnie. 

„Upiór w Operze” „Think of me” Jackie Evancho 

https://www.youtube.com/watch?v=YnDsHFvJPqA 

 

Polski musical, który zdobył międzynarodową sławę to: 

"Metro" 

muzyka: Janusz Stokłosa 

libretto: Agata Miklaszewska i Martyna Miklaszewska 

premiera: 1991 rok 

https://www.youtube.com/watch?v=hk6FvRbbEl0 

Kilku znanych polskich wokalistów debiutowało w tym spektaklu. 

 

REWIA - zyskała popularność w XIX wieku. 

Jest to przedstawienie o charakterze rozrywkowym, złożonym z piosenek, układów 

tanecznych, scenek kabaretowych, popisów cyrkowych – luźno ze sobą związanych, 

w których królują wyjątkowa scenografia i bogate kostiumy. 

Bardzo popularnymi przedstawieniami stały się rewie na lodzie. 

Dziękuję ! Do usłyszenia! 
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