7. 5. 2020
Mladinski pevski zbor

Pozdravljeni, dragi pevci!
Kot kaže, se letos ne srečamo več. Vseeno pa lahko do konca leta prepevamo.
Da boste ohranili svojo pevsko kondicijo, bomo tudi danes delali vaje.
1) Držimo se pokončno in vzravnano.
Noge damo v majhen razkorak, da stojimo v pravi pevski drži.
Zavrtimo glavo 3x v desno in 3x v levo.
Zavrtimo ramena 3x naprej in 3x nazaj.
Zavrtimo boke 3x v desno in 3x v levo.
2) Sklonimo se navzdol, kot bi se želeli dotakniti prstov na nogi.
Dihamo globoko in počasi, čutimo, kam v trebuhu potuje naš zrak.
Nato se počasi dvigamo in čutimo vsako vretence, ki se vzravnava.
3) Ponovno postavimo pevsko držo in podaljšamo hrbtenico čim bolj navzgor.

Sledite upevalni vaji vsaj 4 minute, da si ogrejete glasilke:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAx0UF_k2hM

Danes ponovno pojemo pesem, ki smo jo spoznali pred počitnicami.
Gre za popevko Šuštarski most.

Besedila je veliko, zato ga utrjujte!
Najprej ga samo ritmično izgovarjajte, kot smo tako že delali v šoli.
Nato pa zapojte vsaj 3x ob posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=T66fy_-D0B0

Šuštarski most

tam za večerjo Vitez
kopuna ti da.

V Ljubljani za Ljubljanico,
tam najde vsak vse, kar želi,

In Maček cvička rdečega

tam skrije med cvetlice

in če z mačkom greš od tam,

te Julija bar.

lahko potunkaš glavo
v Robov vodnjak.

Če si zaljubljen,
če si mlad,

Čez Šuštarski most,

pa čez leto in čez dan

čez Šuštarski most,

prišel boš tja z nevesto

levo na Mestni trg,

na magistrat.

desno na Stari trg,
po spomine, po mladost

Čez Šuštarski most,

čez Šuštarski most.

čez Šuštarski most,
levo na Mestni trg,

Lalala ...

desno na Stari trg,
po spomine,

V Ljubljani za Ljubljanico,

po mladost

tam najde vsak, kar išče,

čez Šuštarski most.

fant sulico, mož cviček
in luna balkon,

V Ljubljani za Ljubljanico

največjo knjigo učenjak,

najde vsak, kar išče,

minikrilo deklica,
še tole svojo pesem
našla sem tam.

