„Zatrzymany świat”
DOMOWE NAGRANIE TELEDYSKU
Piosenka: Zatrzymany świat
sł. Andrzej Piśko, muz. Mateusz Hrynkiewicz
Scenariusz i aranżacja: Mateusz Hrynkiewicz, Aneta Pawlina
(wersja robocza całości: https://1drv.ms/u/s!AhUR4vOb1-X0uinKVreNU_m-hyO3 )

TERMIN: 9.05.2020 (do wieczora)
Mamy za sobą już dwa domowe teledyski: „Uwięzieni” i „Nasze czasoumilacze”. Przyszedł
czas na kolejny! Tym razem nagramy piosenkę autorską, wraz z zaproszonymi wykonawcami:
Kinga Wołoszyn, Wiktoria Zwolińska, Ala Tracz, Ola Tracz, Hania Lasota, Hania
Sztachańska, Magda Pająk, Nela Zawadzka, Paweł Szymański, Stasiek Kukulski, Daria
Domitrz, Nikola Wądołowska, Natalia Wawrzyńczyk i Zuzia Janik.
1. Zadaniem każdego z was jest nagranie wskazanych fragmentów (wideo z dźwiękiem).
2. W tabelce na 3 i 4 stronie każdy znajdzie przypisane do swojego nazwiska nagranie robocze:
CHÓR: Śpiewacie wszystko według nagrania, tak jak Anetka.
SOLIŚCI: Śpiewacie odpowiednie fragmenty zaznaczone w nutach.
3. Nagranie należy wykonać możliwie najlepszym telefonem lub kamerą. Zalecamy, aby nagrała
was druga osoba - Z BLISKA (ok. 1m)
4. Ważne jest to, aby wideo zaczynało się 5-10 sekund wcześniej, niż zaczynacie śpiewać. Tak
samo ma się kończyć kilka sekund po ostatnim słowie. Będzie to nam bardzo potrzebne przy
montażu.
5. Ważne jest, abyście śpiewali DO NAGRANIA roboczego. Czyli - puszczacie sobie na
słuchawkach wersję gdzie śpiewa Anetka i śpiewacie ten fragment, który jest wasz (lub więcej
jeśli macie ochotę). Nawet lepiej jak włożycie sobie tylko jedną słuchawkę do ucha i w miarę
możliwości ukryjecie odsłuch (za włosami, pod koszulką, w kieszeni, itp.)
6. Ważne jest TEMPO i RYTM - starajcie się zachować jak najdokładniej wg naszego nagrania.
7. Nagranie powinno być wykonane w zupełnej ciszy dookoła (unikajcie otwartych okien,
włączonych telewizorów w tle, rozmów, itd.)
8. Śpiewamy PROSTO DO KAMERY i na pamięć. Nie śpiewamy tyłem, bokiem.
9. Najlepiej nagrać w pomieszczeniu, które nie ma zbyt dużego pogłosu. Możecie nagrać
w swoim pokoju lub gdzieś w ładnym miejscu. Tak, żeby było wizualnie ciekawe. Unikamy
okien oraz pustych, gołych ścian.
10. Dobrze, żebyście nagrali 2-3 wersje i nam przesłali, żebyśmy mieli wybór.
11. Nagrywamy POZIOMO i NIE POD ŚWIATŁO.
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TEKST PIOSENKI:
https://1drv.ms/b/s!AhUR4vOb1-X0ui_UcD-2vSnYJZZPrzesyłanie materiałów (dostępne opcje):
• Udostępnienie nagrania poprzez chmurę (Google Drive, OneDrive, etc.)
• Przesłanie plików za pośrednictwem https://wetransfer.com - jednorazowo można przesłać kilka
plików (do 2Gb) (można bezpośrednio z telefonu) - link przesłać mailem lub w wiadomości.
• Wrzucenie filmiku/filmików na YouTube (jako niepubliczne) i udostępnienie linków - mogę wtedy
sobie pobrać.
• W ostateczności pozostaje też Viber/WhatsUp (ale to znacznie obniża jakość)

PODZIAŁ I LINKI
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SOLIŚCI
LINK

KTO
Kinga Wołoszyn
Wiktoria Zwolińska
Ala Tracz
Hania Lasota
Hania Sztachańska

https://1drv.ms/u/s!AhUR4vOb1-X0ui2tg5yvMVCJsPy6

Magda Pająk
Nela Zawadzka

Konkretne fragmenty do zaśpiewania znajdzieciech W NUTACH
poniżej. Są tam podpisane wasze partie SOLOWE i WSPÓLNE:
https://1drv.ms/b/s!AhUR4vOb1-X0ui4xhbPeClgt6bRY

Paweł Szymański
Stasiek Kukulski
Daria Domitrz
Natalia Wawrzyńczyk
Zuzia Janik

Ola Tracz
Nikola Wądołowska

https://1drv.ms/u/s!AhUR4vOb1-X0uioVRNsQUp8BBGtT
Konkretne fragmenty do zaśpiewania znajdzieciech W NUTACH
poniżej. Są tam podpisane wasze partie SOLOWE i WSPÓLNE:
https://1drv.ms/b/s!AhUR4vOb1-X0ui4xhbPeClgt6bRY

Poniżej znajdziecie wersję instrumentalną gdyby komuś tak było wygodniej:
https://1drv.ms/u/s!AhUR4vOb1-X0uihqRFoFNDvFHH3b
Jeśli ktoś chce, to zachęcamy, by na początku piosenki wymyślić sobie jakąś wokalizę - być
może uda nam się ją wykorzystać :)
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Krakowski Chór Dziecięcy
KTO

LINK

Ada
Aurelka
Maja G
Nela
Nadia
Julia
Martyna

Śpiewacie cały ten fragment, tak jak Anetka:
https://1drv.ms/u/s!AhUR4vOb1-X0uiz2xMN2a19tj7ty

Gabi G
Wiktoria
Amelka
Maja L
Andrzej
Dominik
Hiacynta
Kinga
Gabi K
Maja M
Karolina

Śpiewacie cały ten fragment, tak jak Anetka:

Paulina

https://1drv.ms/u/s!AhUR4vOb1-X0uiv5tgvNB7KaHxc0

Basia
Ula
Tosia
Teresa
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