Книжка за култура - Част 1
Онлайн разглеждане на книжка за култура.
В книжката се разказва за 23 културни
дейности, като концерти, музеи, галерии.
Книжката е разделена на 3 части.
Нашето участие в културните дейности
се нарича “културно преживяване”.
Културното преживяване носи
удоволствие.

Концерт с класическа музика
Концертът с класическа музика се
изпълнява от оркестър.
В оркестъра свирят музиканти.
Оркестърът има диригент.
Диригентът показва на музикантите
как да свирят.
Докато слушаш музиката, пазиш
тишина. Когато музиката свърши,
ръкопляскаш.

Натисни ТУК, за да гледаш концерт.

Концерт с рок или поп музика
Концертът с рок или поп музика се
изпълнява от музикална група с
китари, барабани и електрическо
пиано.
Групата има певец или певица.
Музиката е силна и има шоу. На рок
или поп концерт често стоиш прав и
можеш да танцуваш.

Натисни ТУК, за да гледаш поп концерт.
(Внимание! Видеото е с ярки светлини!)

Опера
Операта е пиеса, в която
актьорите пеят, вместо да говорят.
Операта се играе на сцена с
декори. На сцената има завеса.
Завесата се вдига преди да почне
операта.
Музиката се изпълнява от
оркестър. Оркестърът не се
вижда.

Натисни ТУК, за да гледаш опера.

Балет

В балета актьорите не говорят, а
танцуват на сцена с декори.
Актьорите в балета се наричат
балерина и балетист.
Те носят красиви костюми и
танцуват красиво и леко.

Натисни ТУК, за да гледаш балет.

Музей
Музеят е място, където са
събрани стари и ценни предмети.
В музея е интересно да се ходи,
за да се видят непознати
предмети.
Ако искаш да снимаш в музея,
първо попитай дали е разрешено.

Натисни ТУК, за да разгледаш природо-научен музей.

Художествена галерия
В художествената галерия се
показват картини и скулптури.
На някои картини се вижда ясно какво
е нарисувано. На други картини
трябва да си представиш какво е
нарисувано.
Скулптурите са предмети от камък,
метал, дърво. Има стари и модерни
скулптури.

Натисни ТУК, за да разгледаш Националната галерия.

Кино
На кино се гледат филми на голям
екран. Пред екрана има места за
сядане. Филмите са тъжни,
смешни или страшни.
Някои филми са на чужд език.
Филмите на чужд език са
преведени на български.
Преводът може да е с надписи,
наречени “субтитри”. Може да се
превежда и с глас, наречен
“дублаж”.

Натисни ТУК за да разгледаш киносалон.

Театър
Театърът е място, където се
играят пиеси на живо от актьори.
Актьорите носят костюми.
Пиесата се играе на сцена.
Публиката седи отпред или
отстрани на сцената.
По време на театрална пиеса
се пази тишина.

Натисни ТУК, за да разгледаш Народния театър зад кулисите.

Библиотека

Библиотеката е сграда, в
която има много книги.
Всеки може да отиде в
библиотека, за да чете книга
или да я вземе вкъщи.
Книгите разказват интересни
истории.

Натисни ТУК, за да посетиш Националната библиотека.
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