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Estimado(a) profesor(a),
Para que os nenos poidan gozar mellor do espectáculo “O Grande Beethoven”, suxerímoslles algúns detalles para
axudalos a ter unha experiencia educativa máis eficaz. Por iso, antes de ver o espectaculo, as nenas e os nenos deberían:
1. Traballar a folla de información da guía didáctica, lendo ou escoitando ao profesor e completando e / ou pintando a
figura de Beethoven.
2. Poderán ver e escoitar algunhas das suxestións enviadas nas ligazóns da guía didáctica.
3. O tema do programa é a preparación da festa sorpresa de aniversario de Beethoven; e para iso deben coñecer a letra
da canción de aniversario (melodía do Himno da Alegría) para cantar coa Real Filharmonía de Galicia durante o vídeo:
LETRA
Hoxe é o dia de anos do Grande Beethoven
É o seu aniversário esta data especial
Fai douscentos cincuenta
Queremos darlle os parabéns
Hoxe é o dia de anos do Grande Beethoven
Fai douscentos cincuenta
Queremos darlle os parabéns
Hoxe é o dia de anos do Grande Beethoven
4. Ao final do espectaculo deberán facer a tarxeta que figura na Guía e enviala por correo electrónico á Real Filharmonía de
Galicia.
Bo espectáculo!

O Grande Beethoven conta a historia do xenial compositor Ludwing van Beethoven, un auténtico revolucionario
da historia da música, que nacía hai 250 anos na cidade alemá de Bönn.
Para isto, a Real Filharmonía de Galicia, dirixida polo novo director Jan Wierzba e coa complicidade dos nosos amigos
do Serviço Educativo da Casa da Música de Porto, desentrañará algúns pequenos segredos sobre a vida e o (mal?) xenio
de Beethoven, amosándonos tamén como funciona o instrumento que hoxe coñecemos como orquestra sinfónica.
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
JAN WIERZBA director                   
SOFIA NEREIDA e ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA - Servicio Educativo da Casa da Música (Oporto) interpretación
1ª Sinfonia, Do M, Op. 21, 4º movemento
6ª Sinfonia, Fa M, Op. 68, 1º movemento
Abertura, Do m, Op. 62, Coroliano
Sonata para piano n.º 14 en Do # m, Op. 27, n.º 2, popularmente coñecida como Claro de lúa
Lied “Andenken” (“Recordo”)
9ª Sinfonia Re m, Op. 125: Extracto “Oda á alegría” (arranxo Karajan)
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ENTUSIASTA DA LIBERDADE E DAS IDEAS REVOLUCIONARIAS DEU O NOME DE “HEROICA” Á SINFONÍA Nº _____ .

BEETHOVEN ESCRIBIU OS SEUS ÚLTIMOS TRABALLOS CANDO CASE NON PODÍA _____ .

2º Recorta e pega na parte inferior
da 1ª páxina (Portada)

3.º Colorea como queiras e escribe unha
mensaxe de parabéns ao Grande Beethoven

4.º Escanea a túa tarxeta e envíaa a
comunicacion@rfgalicia.org : publicaremos
todas as tarxetas que enviedes na nosa
páxina web!

Agora escoita e ve!
Sinfonia 7
Sinfonia 5
Beethoven
Sonata ao Luar
Happy Birthday
Für Elise

https://youtu.be/XykvMvQfkQo
https://youtu.be/vcBn04IyELc
https://youtu.be/kuQBjuySvyw
https://youtu.be/yojDu3E9jls
https://youtu.be/gk7DDPlUp3E
https://youtu.be/kWctpFGHThs

