
PODREPNA MUHA 

1 NAVODILA IZVAJALCEM 
UVOD 

Preden se lotiš študija skladbe, preberi vsebino te strani. 

Ta skladba je posvečena vsem raziskovalcem in bodočim raziskovalcem (glasbe) sveta. Skladba je napisana 
tako, da se kot mladi umetnik, poustvarjalec naučiš sodelovati s so-inštrumentalistom in pokažeš svojo 
kreativno in iznajdljivo plat. 

 

ZGODBA O MUHI 

(Za lažje razumevanje poteka skladbe in karakterja posameznih delov.) 

A: Buba. Nekaj se počasi začne premikati. Muha steguje svoje nožice in počasi ugleda luč sveta. Mušica 
skuša zleteti, a prvi koraki niso enostavni. 

B: Mušica zleti, sprva okorno, a ji uspe. Muha začne leteti okoli ne vedoče osebe. 

C: Muha čedalje bolj obletava osebo. Osebi zvok muhe v letu ni prav všečen. Oseba začne muho loviti, jo 
skuša »počiti«. Sprva ji ne uspeva, muha se spretno izogiba.  

D: Sledi skorajšnja usoda, a se muha spretno skrije in za nekaj časa umiri. Muha se počasi začne približevati 
osebku, kateremu ponovno začne nagajati. Oseba se trudi, trudi in …  

E: Uspeh. Muha obleži, cvrči … in počasi zapre oči. 

 

NAVODILA (malo zares, malo za hec): 

1. Na koncertu/nastopu skladbo igraj po določenem vrstnem redu. Kljub temu ti skladbe doma ni 
potrebno preigravati v celoti. Po lastni presoji se zadrži na določenem delu skladbe, kot ti je volja. 
Tako se boš na nastopu počutil gotovo in odločno. 

2. Ne ustraši se skladbe, sploh ne Libero/prosto napisanih delov. Bolj ko se boš poigraval s temi deli, 
bolj zabavni in jasni ti bodo postali. Verjamem, da se tudi v tebi skriva skladateljska in 
improvizatorska žilica. 

3. Če se kadarkoli počutiš nesposobnega dokončati z vajo posameznega dela, posreduj note nekomu, 
ki ti bo pomagal in te razvedril. Konec koncev je glasba tu zato, da nam odkriva nove poti in nas 
pri tem bogati. 

4. V skladbi se pojavijo tri posebne igralne tehnike, zbrane samo zate. Ko jih usvojiš, ne boš samo 
dober, temveč boš stopil korak naprej k super-naj-inštrumentalistu. Vedno, ko se nečesa lotiš, 
dokončaj in odkrival boš nepredstavljive višave  



5. Usedi se in začni brati note. Izberi svinčnik, barvico, …, ki ti je najljubši in označi dele, ki so ti všeč, 
dele, ki ti morda povzročajo težave pri vaji. Pobarvaj, okrasi note, posipaj jih z magično substanco, 
kot je npr. vilinski prah ali pa kaj tebi ljubšega. Začni. Odloči se, da bo šlo. Zabavaj se pri tem! 

 

SKRIVNE KODE, KATERE MORAŠ RAZUMETI V SKLADBI: 

(glej legendo pod notami) 

 

Želim ti uspešno in zabavno vajo! 

Pa srečno!  

Uršula, skladateljica 

 

2 P. S. ZA UČITELJA IN KOREPETITORJA OZ. PIANISTA: 
Libero deli so lahko izvajani popolnoma prosto, tako kot izvajalec le-to čuti. 

Kjer se uporabljajo »tipke« instrumenta, ni potrebno, da igra točno tiste tone, ki so napisani, karkoli 
pade pod prste, samo da je karakter in ritem pravi. Tudi vmesne pavze pri teh delih so »proste«. 

Celotna skladba je lahko izvajana nekoliko »rubato«, bolj je pomemben karakter in interpretacija, kot 
ritmična natančnost, razen v delih, kjer je le-to izpisano. 

 

Klavirski del je v večini napisan precej »libero«. Preko klavirskega parta sem skušala ujeti čarobnost 
rojstva, leta in nadležnosti muhe, tako da predvsem glejte in spremljajte part saksofona in skupaj 
ustvarjajte neko smiselno interpretirano celoto. Kontrasti naj bodo kar se da čim večji.  

Za natančna navodila izvajanih improviziranih delov glej legendo za klavirski part. 

Predvsem uživajte pri igranju in spoznavanju novega, saj če bo kakšna nota na »drugem« mestu, ne bo 
konec sveta  

 

Za kakršnekoli druge informacije se lahko obrnete na skladateljico samo. 
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