Εκπαιδευτική Πηγή
«Δημιουργία
Τραγουδιού»

Καλωσήρθατε στις εκπαιδευτικές πηγές με αντικείμενο τη μουσική που δημιουργήθηκαν
στο πλαίσιο του έργου ARTSQUAD. Οι πηγές αυτές έχουν δημιουργηθεί με στόχο να
δείξουν με ποιο τρόπο η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων κλειδιών. Ταυτόχρονα, οι πηγές μπορούν να προσφέρουν στους νέους
πρακτική εμπειρία στη μουσική δημιουργία και τη μουσική εκτέλεση μέσα από
διασκεδαστικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Η δημιουργία ενός τραγουδιού απαιτεί δημιουργικότητα και φαντασία. Η δημιουργία ενός
τραγουδιού στηρίζεται σε πολλά στοιχεία: θεματολογία, στίχους, όργανα και ερμηνεία. Με
την παρούσα εκπαιδευτική πηγή θα μελετήσουμε αυτά τα στοιχεία ώστε να μπορέσετε να
γράψετε τους στίχους, να βάλετε μελωδία στους στίχους και να τους ερμηνεύσετε. Η
δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Το σημαντικό είναι να
διασκεδάσετε τη δημιουργία τραγουδιού!

Καταρχάς, πρέπει να επιλέξετε ένα θέμα. Το θέμα μπορεί να έχει πολιτικό, κοινωνικό ή
πολιτιστικό μήνυμα. Μπορεί να βασίζεται σε μια προσωπική κατάσταση που βιώνετε,
ένα ζήτημα για το οποίο παθιάζεστε ή ένα γεγονός τοπικής σημασίας.

Ρίξτε μια ματιά σε άρθρα εφημερίδων, περιοδικά, φωτογραφίες και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για να ενεργοποιήσετε τη φαντασία σας και να πάρετε ιδέες για τα θέματα
που θα θέλατε να κάνετε τραγούδι.

Σημειώστε ορισμένες ιδέες για το που θα αρχίσετε ή βάλτε ορισμένες φωτογραφίες
μπροστά σας. Κατόπιν, παίξτε με λέξεις που σχετίζονται με αυτά τα θέματα ή τις εικόνες
και βρείτε λέξεις που κάνουν ρίμα ή που δημιουργούν συναισθήματα.

Δεν είναι υποχρεωτικό οι στίχοι σας να κάνουν ρίμα. Η ουσία είναι να χτίσετε μία ιστορία
από την οποία να μπορείτε να δημιουργήσετε τους στίχους του τραγουδιού. Για
παράδειγμα, με βάση την παρακάτω εικόνα, κάποιος θα μπορούσε να πει:
«Καπνός από βομβαρδισμένα κτήρια καλύπτει τον ουρανό, ο πιλότος φοβάται ότι το
αεροπλάνο του δεν θα πετάξει».

Ρυθμός και διάθεση
Όταν καταλήξετε στη σύνθεση των στίχων, πρέπει να αποφασίσετε ποια αισθήματα
θέλετε να εκφράσετε και να επιλέξετε τον κατάλληλο ρυθμό για να μεταφέρετε αυτά τα
συναισθήματα. Εάν είναι ένα λυπητερό τραγούδι, ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα
αργό ρυθμό όπως σε μία μπαλάντα ή στα μπλουζ. Εάν είναι ένα χαρούμενο τραγούδι,
ένας πιο γρήγορος ρυθμός θα είναι πιο ταιριαστός.

Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να κατεβάσετε από το διαδίκτυο ένα μετρονόμο που θα σας
βοηθήσει να βρείτε τον κατάλληλο ρυθμό για το τραγούδι σας. Μπορείτε επίσης να
πειραματισθείτε να χειροποίητα σέικερ, τύμπανα ή κουδούνια. Μπορείτε να βρείτε στο
διαδίκτυο ψηφιακές πηγές που θα σας δώσουν ρυθμό και θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μουσικό υπόβαθρο για τη μελωδία του τραγουδιού σας. Ο ρυθμός
των κρουστών είτε παράγεται φυσικά, είτε ψηφιακά μπορεί να συνοδεύσει ένα ραπ
τραγούδι.

Μελωδία
Αφού αποφασίσετε το ρυθμό, θα χρειαστείτε και μελωδία. Εάν παίζετε κιθάρα, πιάνο ή
κάποιο άλλο μουσικό όργανο, μπορείτε να πειραματισθείτε με διάφορα ακόρντα ή
μουσικές φράσεις και να δοκιμάσετε διάφορους συνδυασμούς από νότες. Να θυμάστε
επίσης ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μουσικό όργανο και τη φωνή σας! Είναι
χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή για να ηχογραφείτε
την προσπάθειά σας.

Τώρα πια έχετε όλα τα στοιχεία που αποτελούν ένα τραγούδι και μπορείτε να ξεκινήσετε
τις πρόβες, να το εκτελέσετε και να το ηχογραφήσετε.

Το πρόγραμμα Audacity είναι ένα δωρεάν εργαλείο στο διαδίκτυο που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να ηχογραφήσετε την τελική σύνθεση. Το πρόγραμμα αυτό σας
επιτρέπει να εισάγετε υπάρχουσα μουσική ή να ηχογραφήσετε νέο υλικό. Δίνει επίσης τη
δυνατότητα ηχογράφησης φωνητικών πάνω από ένα μουσικό υπόβαθρο και προσφέρει
πληθώρα ηχητικών εφέ και ρυθμίσεων.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το τραγούδι σας όπως να το
εκτελέσετε μπροστά σε άλλους, να δημιουργήσετε ένα βίντεο για αυτό και να το ανεβάσετε
στα αγαπημένα σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγχαρητήρια για την παραγωγή της
δικής σας πρωτότυπης σύνθεσης!

