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Ο ΧΑΫΔΝ  

ΚΑΙ          

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΞΗΣ 

[ χτυπάει κουδούνι                                                             

είσοδος μουσικών- αφηγητή] 

Καλημέρα καλά μας παιδιά. Σας καλωσορίζουμε 

και στην μουσική ιστορία μας με ήρωα τον ……                                           

ακούστε ένα δύσκολο όνομα  κι αν μπορείτε να 

το επαναλάβετε και εσείς… ΓΙΟΖΕΦ  ΧΑΫΔΝ 

Για να ξεκινήσει η ιστορία μας πρέπει να 

βάλουμε τις κορώνες μας γιατί ο ΧΑΫΔΝ είχε 

εκτός από φίλους μουσικούς, είχε και για 

συντροφιά του πρίγκιπες [ προτρέπουμε                           

να βάλουν την παιδιά τις χάρτινες κορώνες που 

τους δόθηκαν κατά την είσοδος τους] 

Τώρα που γίναμε πρίγκιπες και πριγκίπισσες ας 

τεντώσουμε τα χέρια όσο θα τεντώνονται οι χορδές από αυτό το όμορφο μουσικό όργανο που λέγεται τσέλλο  για 

χορδίσει δηλαδή να παίξει τις νότες λα , ρε και σολ και να τις τραγουδήσει όπως το πιάνο. 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ  Auld Lang Syne  

Μια φορά και ένα καιρό στη μακρινό μικρό χωριό  μιας χώρας με καταπράσινα λιβάδια αλλά και ψηλά βουνά,                          

τη χώρα της πριγκίπισσας ΣΙΣΣΥ την Αυστρία                                                                                                                                                     

ο τεχνίτης Ματίας  που έφτιαχνε τροχούς για άμαξες  και έπαιζε άρπα …..και η Μαρία που ήταν αρχιμαγείρισσα                   

σε ένα αρχοντικό… απέκτησαν μια άνοιξη  ένα μικρό αγόρι  τον Φραγκίσκο Ιωσήφ Χάϋδν και λίγο αργότερα τον 

Μίκαελ Χάϋδν 

Τότε ξέρετε δεν υπήρχαν νηπιαγωγεία όπως τώρα… και τα μικρά παιδιά μάθαιναν γράμματα και μουσική                        

από τους γονείς, τους συγγενείς ή τους οικογενειακούς φίλους. 

Ο μικρός κοντούλης και αδυνατούλης Χάϋδν είχε τέσσερις μεγάλες αγάπες, το ψάρεμα, τη μουσική, το διάβασμα ,  

τη μουσική εξάσκηση και το Θεό, αγάπες τις οποίες δεν τις αποχωρίστηκε ποτέ από τη ζωή του .  

Το αγαπημένο του παιχνίδι ήταν δυο ξυλάκια τα οποία  έκανε πως ήταν το βιολί  του και το δοξάρι…                                           

Μήπως μπορεί κάποιος από εσάς να μας δείξει πως μπορεί να παίζεται αυτό το παιχνίδι… [ ανάδραση] 

Όταν ήταν 5 χρόνων  ξεκίνησε να μαθαίνει τσέμπαλο [ ηχητικό παράδειγμα ]….                                                                                    

εκκλησιαστικό όργανο [ηχητικό παράδειγμα] ….                                                                                                                                                                    

και βιολί που τις νότες του θα τις παίξει ένα πιο μεγάλο βιολί που το λένε βιολοντσέλο[ηχητικό παράδειγμα] ….                                                                 

και εννοείται πως πήγαινε μαθήματα της παιδικής χορωδίας.  

Από την πρώτη πρόβα της χορωδίας … όλοι αναγνώρισαν το μουσικό του ταλέντο και την υπέροχη φωνή του                                                                                

και για αυτό η οικογένεια του αποφάσισε να τον στείλει στη σπουδαία πόλη της μουσικής τη Βιέννη                            

για να γίνει μουσικός.                                                                                                                                                                                             

Εκείνα τα χρόνια τις σπουδές της μουσικής….. τις έκαναν τα παιδιά μέσα στις εκκλησίες,                                                                        
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κι έτσι ο μουσικός μας ήρωας πήγε στην παιδική χορωδία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου.                         

Εκεί δεν έμαθε όμως μόνο να τραγουδά αλλά έμαθε Θρησκευτικά, λατινικά, ορθρογραφία και μαθηματικά. 

Το διάβασμα ήταν πολύ, ήταν ατελείωτο αλλά αυτό τον γέμιζε χαρά ,                                                                                                     

Αν και ήταν το παιδί που φορούσε τα πιο φτωχά και τα πιο λερωμένα ρούχα είχε το καλύτερο μουσικό ….αφτί                               

το οποίο γινόταν μέρα με τη μέρα πιο μουσικό….! 

Όπως σε όλα τα αγόρια που μεγαλώνουν και ψηλώνουν αλλάζει η φωνή τους έτσι έγινε και με τον Χάϋδν .                   

Μια μέρα σε μια πρόβα της χορωδίας οι συμμαθητές του άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε                   

πως τραγουδάει σαν κοράκι. Το ευγενικό και καλό αγόρι χάνει  την υπομονή του και απότομα τραβάει                                                   

και κόβει την ουρά της περούκας ενός συμμαθητή του [ξέρετε εκείνα τα χρόνια ήταν συνηθισμένο να φορούν  

καπέλα και ψεύτικα μαλλιά που τα λέμε περούκες]….. με  αποτέλεσμα να τον διώξουν…  να μείνει χωρίς σχολείο,  

δουλειά και σπίτι...! 

 Η αγάπη του όμως  για τη μουσική και οι γνώσεις του έδωσε τέτοια δύναμη ώστε δημιούργησε αμέσως τις δικές 

του δουλειές! 

‘Ετσι έπαιζε μουσική σε cafeé που έκαναν ζεστή σοκολάτα… έπαιζε μουσική  σε συναντήσεις με  πολύ κόσμο                      

που τις λέμε συναυλίες. Τις μουσικές αυτές τις έβγαζε από το μυαλό του, τη φαντασία και την καρδιά του και τις 

σημείωνε σε ένα χαρτί που είχε σειρές από ομάδες 5 γραμμών . Να κάπως έτσι έμοιαζαν οι μουσικές του 

σημειώσεις και ακουγόντουσαν  έτσι  [ ανάδραση παρουσίαση παρτιτούρας - με ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] THE JOKE 

Όλο γνώριζαν και αγαπούσαν τον Γιόζεφ Χάυδν κι όλοι θέλανε να γίνουν μαθητές του. Έτσι από πολύ καλός 

μουσικός , σπουδαίος συνθέτης  έγινε και…πολύ σπουδαίος δάσκαλος τόσο σπουδαίος ώσπου μέχρι ένας άλλος   

γνωστός συνθέτης ο Μπετόβεν…. τον διάλεξε για δάσκαλο του !  

Ακουστέ τώρα ένα κομμάτι που έγραψε για ένα μουσικό μάθημα με το όνομα ΡΟΛΟΪ .                                                                    

Ο Χάϋδν αγαπούσε τα ρολόγια γιατί ήταν πολύ εργατικά όπως ακριβώς πρέπει να είναι και οι μουσικοί [ ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]  ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΜUSIC 

FOR CLOCK 

Ο ευγενικός χαρακτήρας του, τα αστεία και το 
χαμόγελο τoν έκαναν να αποκτήσει φίλους όπως 
τον Λεοπόλδο Μότσαρτ και τον γιο του, τον 
Αμαντέους Μότσαρτ                                                                                                               
 
Όλοι μιλούν για τον Χάυδν και τα νέα για τις 
μουσικές του δεν άργησαν να φθάσουν στην 
αίθουσα του θρόνου.                                                                       
Έτσι ο  πρίγκιπας ΕΣΤΕΡΧΑΖΥ τον καλεί στο 
παλάτι του αρχικά σαν βοηθό μουσικό και 
σύντομα του δίνει τον τίτλο του CAPEL MASTER 
δηλαδή τη δουλειά του πρώτου μαέστρου και 
δασκάλου των μουσικών  του παλατιού.  
Αυτή η δουλειά είχε πολύ κούραση ,                                                     
ο Χάυντν έπρεπε  να γράφει μουσική για το πρωινό του Βασιλιά,                                                                                                                                                         
για το μεσημεριανό, για την απογευματινή βόλτα στη λίμνη και τους κήπους του παλατιού,                                                           
για τους βραδινούς χορούς ,  
έπρεπε να κάνει πρόβα με τους  μουσικούς ,                                                                                                                                             
να είναι υπεύθυνος της μουσικής βιβλιοθήκης ,                                                                                                                                                                                                          
να  συντηρεί  τα μουσικά όργανα και να είναι και μαέστρος.                                                                                                                                                              
ΟΥΦ…! Τι δουλειά κι αυτή 
Αλλά ας ακούσουμε όμως λίγο μουσική  για ξεκουραστούμε [ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] GIPSY RONDO……. 
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Ο Χάυδν αγαπούσε  πολύ τους μουσικούς του γιατί ήξερε ότι μελετούσαν σκληρά για πολύ ώρα                                               
και για αυτό τους φρόντιζε με όλες του τις δυνάμεις του. 
Χάρη στη φιλικότητα και το χιούμορ του κατάφερνε να διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τον απλό κόσμο του 
παλατιού αλλά και με τους πρίγκιπες της οικογένειας Εστερχάζυ έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. 
Ακούστε λοιπόν ένα χορό που έγραψε για το γάμο της κόρης ενός χασάπη και ένα άλλο για τη διασκέδαση μιας 

πριγκίπισσας Εστερχάζυ. Και οι δύο είναι πανέμορφοι [ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ]  ΟΧEN minuet & GERMAN DANCE  

Κάποια χρόνια αργότερα ένας νέος πρίγκιπας Εστερχάζυ που αντιπαθούσε την μουσική αποφασίζει να διώξει               

από το παλάτι τους μουσικούς της ορχήστρας αλλά και τον Χάυδν. Για άλλη μια φορά ο Χάυδν βρίσκεται                          

χωρίς δούλεια, όπως τότε που ήταν παιδί…                                                                                                                                                                         

Η  αγάπη του όμως  για τη μουσική  και οι γνώσεις του θα του δώσουν για μια φορά ακόμη  τέτοια δύναμη ώστε 

όταν του γίνετε μια πρόταση από τον γνωστό του Γιόχαν Σάλομον να συνθέσει πολύ, μα πολύ μουσική τα 

καταφέρνει  τέλεια ….όχι όμως  στη Βιέννη αλλά στο Λονδίνο.                                                         

Επιβίβαση στο πλοίο για Λονδίνο…! [βιολοντσέλο ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]                                                                        

Και τι δεν θα δει στο Λονδίνο ο Χάυδν,                                                                                                                                         

τις μουσικές να παίζονται από μεγάλες ορχήστρες ,                         

τον κόσμο να τον αγαπά , να τον σέβεται και να τον 

θαυμάζει, Πολλοί φιλόμουσοι επιθυμούν να αγοράσουν 

μουσικές του νότες για να τις κάνουν ως δώρα ακριβά                                                               

σε πριγκίπισσες και μαρκησίους όπως αυτό [ από ένα κουτί 

δώρου βγάζουμε παρτιτούρες οι οποίες αντιστοιχούν σε 

ένα γνωστό του έργο.] PIANO CONCERT G MAJOR 3RD PART 

‘Ένα βράδυ ένας σπουδαίος  φίλος του μουσικός του 

παρουσιάζει ένα δημιούργημα του όχι μουσικό… αλλά ένα 

τηλεσκόπιο. [ ανάδραση = ξεσκεπάζουμε το τηλεσκόπιο που 

είναι κοντά μας] Με αυτό οι δύο φίλοι Χάυδν και Χέρσελ 

κάθε βράδυ θα ανακαλύπτουν την μουσική φαντασία που 

μπορεί να κρύβουν τα αστέρια  στο βραδινό ουρανό. 

Οι μέρες του Χάυδν στο Λονδίνο κυλούν πολύ όμορφα και 

έτσι συνεχίζει να γράφει μουσική γεμάτη αισιοδοξία και να 

κάνει και κανένα αστειάκι που και που… ιδιαίτερα  όταν οι 

πρίγκιπες και οι πριγκίπισσες  δεν είχαν όρεξη  να ακούσουν 

μουσική και κάποιες φορές τους έπαιρνε ο ύπνος. 

Να λοιπόν τι έκανε:                                                                                                                                                                                     
Έγραψε μια  μουσική που την ονόμασε συμφωνία της έκπληξης . 
 
 Όσο η μελωδία της μουσικής γινόταν όλο και πιο σιγανή οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισσες νανουρίζονταν κοιμόνταν. 
Μόλις ακουγόταν απότομα και δυνατά όλοι τρόμαζαν και πετάγονταν από τον ύπνο τους και έμεναν ξύπνιοι ως το 
τέλος της συναυλίας. 
 
Για πετύχει η έκπληξη οι μουσικοί έπρεπε να παίξουν πιάνο - όχι το όργανο… αλλά τη μελωδία πολύ απαλά και 
μετά  φόρτε δηλαδή πολύ δυνατά- 
Να πούμε και εμείς  τις μαγικές λέξεις της συμφωνίας της έκπληξης… ΦΟΡΤΕ… Δυνατά  ΠΙΑΝΟ…σιγανά  
 
Ας ακούσουμε λοιπόν την μουσική της έκπληξης που έγραψε ο Χάυδν 
[ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] SURPRISE SYMPHONY  
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Ας ακούσουμε λοιπόν την μουσική της έκπληξης που έγραψε ο Χάυδν για μια φορά ακόμα κι όταν ακούσετε  το 
ΦΟΡΤΕ από την μουσική να χτυπήσετε ένα παλαμάκι 
 
Ας ακούσουμε λοιπόν την μουσική της έκπληξης όχι μόνη της αλλά παρέα με  ένα τραγουδάκι για μια φορά ακόμα 

την ακούω τη μουσική (δυνατά)   όμορφη μελωδική (σιγανά) όλο και πιο σιγανά 
μέχρι ν’ ακουστεί το : ΜΠΑΜ (πολύ δυνατά) 

Ο Χάυδν αγαπούσε πολύ τα ζώα για αυτό προτείνω  να ξανατραγουδίσουμε ΦΟΡΤΕ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟ την συμφωνία της 
έκπληξης με πρωταγωνιστές μια μωβ γάτα και έναν ποντικό 
 

Η γατούλα μας η μωβ Όμορφη και τρυφερή -  Περπατάει απαλά Να ο ποντικός και Μπαμ! 
 
Τα χρόνια πέρασαν και το παλάτι των Εστερχάζυ ήταν άδειο χωρίς την μουσική του Χάυδν.                                                                     
Έτσι ένας από τους  πρίγκιπες του ζήτησε να ξαναγυρίσει . Και έτσι κι έγινε… ο Χάυδν  επέτρεψε στο παλάτι όχι         
για να συνθέσει μουσική για τους βασιλιάδες αλλά για το Θεό. Υπέροχοι ήχοι και φωνές ξεχείλισαν από την 
εκκλησία που παρουσίαζε τις μουσικές προσευχές του κι όλοι τον θαύμασαν περισσότερο. 

Τα μαλλιά του άσπρισαν , τα δάχτυλα του κουράστηκαν να παίζουν μουσική αλλά ήταν γραμμένο στη ζωή του                  
να ακούσει και τους ήχους του πολέμου, τους ήχους από κανόνια…. Κι όταν ο εχθρός έφτασε μπροστά στο σπίτι 
αυτού του μεγάλου μουσικού  δεν το πείραξε αλλά αντίθετα έβαλε δύο φρουρούς του να το φυλάνε και να το 
προσέχουν μήπως πάθει κάτι κακό γιατί ήταν το σπίτι της μουσικής ,…. γιατί ήταν το σπίτι του Χάυδν του συνθέτη 
που έφτιαξε μουσική για να ενώνει τον κόσμο και να στολίζει τις καρδιές και τα αφτιά μας με ευγένεια και την 
ελπίδα….. [ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ Auld Lang Syne  

Και τώρα η συμφωνία της έκπληξης μας έχει μια ακόμα έκπληξη…. Μια πριγκίπισσα μας περιμένει για μας χορέψει 
ένα μινουέτο και να μας δώσει μπαλόνια για να παίξουμε μαζί με τη 
μουσική . 
 
ΠΡΟΒΟΛΗ- ΧΟΡΟΣ ΜΙΝΟΥΕΤΟ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 
 
Τα παιδιά ακούν το θέμα της συμφωνίας και συγχρόνως 
παριστάνουν το κοινό της συναυλίας που σιγά σιγά αποκοιμιέται και 
τρομάζει και ξυπνάει απότομα στο δυνατό άκουσμα της μουσικής. 
 
• Κατά τη δεύτερη ακρόαση τα παιδιά κινούνται σύμφωνα με τη 
μουσική. Όταν ακούγεται πιο σιγανά [p] τότε τα παιδιά περπατούν 
σκυφτά ώσπου να γίνουν κουβαράκια –με το πολύ δυνατό                       
και απότομο παίξιμο της ορχήστρας [sub. f]πετάγονται απότομα 
ψηλά. 
 
• Κατά την τρίτη ακρόαση τα παιδιά σκάνε το μπαλόνι που έχουν 
στα χέρια τους στο δυνατό και απότομο παίξιμο της ορχήστρας                           
[ p, sf]. 

 
  

ΤΕΛΟΣ 
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