Eötvös Péter
MAO-ZOO, preludium egy FKK témára.
Alapja a 9 hang és egy állathang kollekció, amely a Google-on található:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Állathangok
A Google- on a jobb oldali nyillal egészen a legvégéig, a "további hangokig" kell menni,
ott vannak az állathangok. Az általam kiválasztott hangokat át kell tenni egy sampler
keyboardra. A dinamikát egységesíteni kell.
Narrátor (Kornél): - ehhez hasonló szöveg lehet, ez csak példa:
"Hallottuk az utóbbi idöben, hogy a korona-vírus leginkább az embereket fertözi meg,
különösen az idösebbeket, de az állatokat nem. Ezért, mielött egy veszélyes, szimfónikus
vírus-kalandba sodorjuk magunkat, tegyünk elöbb egy sétát a mi kis állatkertünkben,
a MAO-ZOO- ban.
A korona-vírus okos és kegyetlen, de nem egy állat, veszélyes, mert nincs hangja.
A mi MAO-állatkertünkben csak olyan okos, veszélyes és kegyetlen állatokkal fogunk
találkozni, akiknek hangjuk van. Söt mitöbb, zenélni is tudnak, ritmusuk van,
melódiájuk van és mindig pontos tempóban figyelmeztetnek bennünket a veszélyre.
Önök elöbb az állatok eredeti hangját fogják hallani és mi megtanulunk
az ö nyelvükön is beszélni, zenélni.
Elöször is bemutatom Önöknek a mi kis zenekarunk védöszentjét, Mao-t, a macskát:
---elsö bejátszás a "macska".
A zenekar tuttiban pontosan imitálja a macska hangját, mintha visszaköszönnének.
Maoval elöször a hiénához sétálunk el:
(nagyon halkan elindul a zongoraszóló, amely a végéig, a "Teko-teko"-ig tart.)
Innentöl kezdve elöször mindig az állathangokat kell bejátszani, többnyire 2x-3x egymásután,
hogy a közönség megértse a hangszeres imitáció minöségét és humorát. A bejátszás alatt az
adott zenész feláll, vagy rá fókuszálódik a figyelem. A bejátszás és az imitáció között ne
legyen "lyuk", a bejátszás adott tempójában következzen az imitáció. A bejátszás és az
imitáció többször is megismételhetö, vagy azért mert jól sikerült, vagy azért, mert nem.
Szeretném, ha az imitáció pontosan, a legpontosabban tudná a hangmagasságot, a tempót, a
dinamikát és a hangszínt visszaadni, tehát nem csak körülbelül. Erre szolgálnak az alább
található kottapéldák. A "humor" egyik forrása lehet, ha az imitáció elsöre nem teljesen
pontos, de a végeredmény legyen mindig "azonos" az állat melódiájával.
Az állatmelódiákat olyan sorrendbe tettem, hogy a legmagasabb kezdi és a legmélyebb fejezi
be. Csak ebben a sorrendben szabad elöadni.
1.--- "hiéna" - ajánlat: egy pixie - plunger szordínó kombinációs trombita, némi “growle”
effektel. Ez az az effekt, amikor mellé énekel a játékos a fújt hangnak, és a két szólam
interferál egymással (esetleg).
második lehetöség (esetleg): torzítós gitár, amely nem hangokat játszik, hanem a recés húron
húzgálja a keresztben tartott pengetőt, de csak akkor, ha a paraméterek stimmelnek.
Gyakorolni kell, hátha lehetséges.
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2.---"pingvin" - ajánlat: 1. tenor sax, lehet csak a fúvóka, vagy a pipával együtt
3.---"elefánt" - ajánlat: 2. harsona, vagy kürt
4.---"vadászgörény" - ajánlat: tárogató
5.---"sündisznó" - ajánlat : trombita, szordinót kiválasztani
6.---"vidra" - ajánlat: 1. alto sax
7.---"oroszlán" - ajánlat: tuba
8.---"víziló" - ajánlat: 3 harsonával
9.---"dino" - ajánlat: nagybögö vonóval és oktáverrel.
ezalatt mindig 1-1 alaphang lesz a mélyben, halkan, a 9 hang egymásután, lásd
a kottapéldán.
Befejezésként:
Narrátor:
"Köszönjük a figyelmüket. Most két aranyos kisérönk, a Csörgökígyó (megszólal elöbb a
Google felvétel és azt folytatja egy maracas tremolo) és az Afrikai jákópapagály szeretne
elbúcsúzni Önöktöl: Good-by, azaz "Teko-teko, teko-teko", -idejön a papagály bejátszás.
(attacca: 2 másik komponista, akit ajánlok: Vajda Gergely és Gryllus Samu)
melléklet:
1. kottapélda a 9 állatmelódia és a 9 új hang a két további komponistának.
2. zongora háttérzene és az alaphangok az állatmelódiák alatt
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