
Temat: Folklor sąsiadów Polski- Czechy i Niemcy

Czech folklor jest  to tradycja ludowa, która rozwinęła się wśród czeskich ludzi na przestrzeni wielu 
wieków. Czech folklor był pod wpływem mieszanki chrześcijańskich i pogańskich zwyczajów. Obecnie 
jest ona zachowana i utrzymywane przy życiu przez różne zespoły folklorystyczne łączących członków 
wszystkich grup wiekowych, od dzieci do seniorów, pokazując swój talent podczas konkursów, festiwali 
folklorystycznych lub innych występów.

Republika Czeska jest podzielona na kilka regionów etnograficznych. Każdy z nich ma specjalny 
tradycje ludowe, pieśni i stroje i specjalizuje się w różnych rzemiosł . W rezultacie, Czech folklor 
zapewnia zróżnicowaną źródło rozrywki.

Muzyka często skierowana była  na codzienne problemy i była przekazywana ustnie .  Tradycyjne 
uroczystości, takie jak powitanie wiosny , udane żniwa są nadal wśród okazjach tradycyjnie 
obchodzone z piosenek. Bardziej żywe motywy zostały wykorzystane specjalnie podczas uroczystości, 
śluby czy święta. Pogrzeby i żałobne okazje miał także swój własny zestaw piosenek i melodii.

Pieśni i tańce były szczególnie często związane z poborem czeskich młodych mężczyzn do wojska; są 
one nazywane „Verbuňk” w niektórych regionach. 

Istnieje szereg instrumentów związanych z czeskiej muzyki ludowej, które dodają jej wyraźnym dźwięku
- skrzypce i kontrabas ; instrumenty charakterystyczne dla Czech i Moraw , takich jak dudy , rury 
pasterza, cymbały i trąbki.

Wszystkie z nich są nadal w czynnej wykorzystania przez zespoły folklorystyczne podczas swoich 
pokazów.

Polka taniec powstały w Czechach i pozostaje integralną częścią tradycji folklorystycznych zwłaszcza 
w zachodniej części kraju. Od 19 wieku taniec ten rozprzestrzenił się z Czech do wielu sąsiednich 
krajach europejskich, a także za granicą.

Posłuchaj i obejrzyj:

 *Czeska polka:

https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w 

*Tańce morawskie:

https://www.youtube.com/watch?v=iizWLueLK8E 

Niemcy mają wiele unikalnych regionów z ich własną tradycją ludowej muzyki i tańcem. 

Bawarska muzyka ludowa jest prawdopodobnie najbardziej znana poza granicami Niemiec. 

Jodłowanie jest formą śpiewu, który obejmuje powtarzające się i szybkie zmiany  pomiędzy niskim i 
wysokim rejestrem dźwięku. 

Niektóre znane kolędy w języku angielskim są tłumaczenia niemieckich kolęd 

Dobrze znanymi przykładami są „O Christmas Tree” ( - niemiecki„O Tannenbaum ”), "Silent Night" (- 
niemiecki :, Heilige Nacht"), 

Posłuchaj i obejrzyj:

*Muzyka bawarska:

https://www.youtube.com/watch?v=WfU9qMlf65E 

*Jodłowanie:

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