
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Vítková 

Vlněný kabát a sukně pro ansámbl 

5-7/ 2017; New York (USA), Tokio (JP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumentace: 

 

Trubka 

Křídlovka 

Trombón 

Tuba 

Pochodový činel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka skladby: 12 minut 



Partitura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Party: 

Trubka 

Tónový rozsah: 

- značka 2 šipky nahoru znamená nejvyšší možný tón; 1 šipka nahoru – tón z vysoké polohy, který 

není v seznamu tónů 

- značka 2 šipky dolů znamená nejnižší možný tón; 1 šipka dolů – tón z hluboké polohy, který není 

v seznamu tónů 

Hraj mikrotonální glissando v daném rozsahu a čase tak, jak je to naznačeno v partu.  

Vlnovka mezi čárami značí nátryl (šipka nahoru) nebo mordent (šipka dolů): 

V první části - trill up (nátryl) a trill down (mordent) se hrají v rozsahu celého tónu (půltón nahoru a 

dolů). 

V druhé části – trill up (nátryl) a trill down (mordent)se hrají v rozsahu třetinotónu (šestinotón 

nahoru a dolů). 

Mezera mezi čárami značí půlsekundové ticho. 

Značka air naznačuje zvuk vzduchu (bílého šumu) v daném úseku - foukej do nástroje tak, aby se 

neozýval žádný tón, ale použij prstoklad, jako by byl tón hrán (různé odstíny bílého šumu). 

Hotel mute (hotelové dusítko) – použij cvičební dusítko, které výrazně tlumí zvuk. 

Part čti zleva doprava a použij stopky k přesnému měření času. 

Skladbu začíná trombón v čase -1 minuta (0), trubka se přidává v čase 0. Hráč na trombón dá signál 

ke startu. 

 

 

 

 





 



Křídlovka 

Tónový rozsah: 

- značka 2 šipky nahoru znamená nejvyšší možný tón; 1 šipka nahoru – tón z vysoké polohy, který 

není v seznamu tónů 

- značka 2 šipky dolů znamená nejnižší možný tón; 1 šipka dolů – tón z hluboké polohy, který není 

v seznamu tónů 

Hraj mikrotonální glissando v daném rozsahu a čase tak, jak je to naznačeno v partu.  

Vlnovka mezi čárami značí nátryl (šipka nahoru) nebo mordent (šipka dolů): 

V první části - trill up (nátryl) a trill down (mordent) se hrají v rozsahu celého tónu (půltón nahoru a 

dolů). 

V druhé části – trill up (nátryl) a trill down (mordent)se hrají v rozsahu třetinotónu (šestinotón 

nahoru a dolů). 

Mezera mezi čárami značí půlsekundové ticho. 

Slovo air naznačuje zvuk vzduchu (bílého šumu) v daném úseku - foukej do nástroje tak, aby se 

neozýval žádný tón, ale použij prstoklad, jako by byl tón hrán (různé odstíny bílého šumu). 

Hotel mute (hotelové dusítko) – použij cvičební dusítko, které výrazně tlumí zvuk. 

Slovo voice značí použití hlasu v daném úseku, zároveň s hraním tónu nástroje. Hráč zpívá jakýkoliv 

tón do nástroje – jeden tón pro jeden úsek.  

Radio – hráč během skladby použije rádio, které naladí na jakýkoliv šum (přehrávání pořadů nebo 

hudby je nežádoucí). Rádio musí být nastaveno podle dynamik v partu – je tedy potřeba rádio buď 

ztlumit nebo zesílit (pp, ff). 

Foot tap – během hraní v daném rozsahu, hráč slyšitelně klepe nohou v rytmu čar. 

Part čti zleva doprava a použij stopky k přesnému měření času. 

Skladbu začíná trombón v čase -1 minuta (0), křídlovka se přidává v čase 0. Hráč na trombón dá signál 

ke startu. 





 



Trombón 

Tónový rozsah: 

- značka 2 šipky nahoru znamená nejvyšší možný tón; 1 šipka nahoru – tón z vysoké polohy, který 

není v seznamu tónů 

- značka 2 šipky dolů znamená nejnižší možný tón; 1 šipka dolů – tón z hluboké polohy, který není 

v seznamu tónů 

Hraj mikrotonální glissando v daném rozsahu a čase tak, jak je to naznačeno v partu.  

Vlnovka mezi čárami značí nátryl (šipka nahoru) nebo mordent (šipka dolů): 

V první části - trill up (nátryl) a trill down (mordent) se hrají v rozsahu celého tónu (půltón nahoru a 

dolů). 

V druhé části – trill up (nátryl) a trill down (mordent)se hrají v rozsahu třetinotónu (šestinotón 

nahoru a dolů). 

Slovo air naznačuje zvuk vzduchu (bílého šumu) v daném úseku - foukej do nástroje tak, aby se 

neozýval žádný tón, ale použij rukoklady, jako by byl tón hrán (různé odstíny bílého šumu). 

Hotel mute (hotelové dusítko) – použij cvičební dusítko, které výrazně tlumí zvuk. 

Slovo voice značí použití hlasu v daném úseku, zároveň s hraním tónu nástroje. Hráč zpívá jakýkoliv 

tón do nástroje – jeden tón pro celý úsek.  

Radio – hráč během skladby použije rádio, které naladí na jakýkoliv šum (přehrávání pořadů nebo 

hudby je nežádoucí). Rádio musí být nastaveno podle dynamik v partu – je tedy potřeba rádio buď 

ztlumit nebo zesílit (pp, ff). 

Part čti zleva doprava a použij stopky k přesnému měření času. 

Trombón začíná skladbu v čase -1 minuta (0), křídlovka a trubka se přidává v čase 0. Hráč na trombón 

dá signál ke startu pro zbytek ansámblu v čase 1:00,0 (= 0:00,0 pro ostatní). 

 



 



 



Tuba 

Tónový rozsah: 

- značka 2 šipky nahoru znamená nejvyšší možný tón; 1 šipka nahoru – tón z vysoké polohy, který 

není v seznamu tónů 

- značka 2 šipky dolů znamená nejnižší možný tón; 1 šipka dolů – tón z hluboké polohy, který není 

v seznamu tónů 

Hraj mikrotonální glissando v daném rozsahu a čase tak, jak je to naznačeno v partu.  

Vlnovka mezi čárami značí nátryl (šipka nahoru) nebo mordent (šipka dolů): 

V první části - trill up (nátryl) a trill down (mordent) se hrají v rozsahu celého tónu (půltón nahoru a 

dolů). 

V druhé části – trill up (nátryl) a trill down (mordent)se hrají v rozsahu třetinotónu (šestinotón 

nahoru a dolů). 

Mezera mezi čárami značí půlsekundové ticho. 

Mute – použij dusítko. 

Slovo voice značí použití hlasu v daném úseku, zároveň s hraním tónu nástroje. Hráč zpívá jakýkoliv 

tón do nástroje – jeden tón pro celý úsek.  

Radio – hráč během skladby použije rádio, které naladí na jakýkoliv šum (přehrávání pořadů nebo 

hudby je nežádoucí). Rádio musí být nastaveno podle dynamik v partu – je tedy potřeba rádio buď 

ztlumit nebo zesílit (pp, ff). 

Part čti zleva doprava a použij stopky k přesnému měření času. 

Skladbu začíná trombón v čase -1 minuta (0). Hráč na trombón dá signál ke startu pro ostatní hráče 

v čase 1:00,0 (= 0:00,0 pro zbytek ansámblu). 



 



 



Pochodový činel 

Vysvětlivky jsou v partituře v angličtině: 

Vlnovka mezi čárami značí zatlumený úder činelů o sebe. 

Hit 1 a 2 značí dva hlasité údery v daných časových bodech. 

Hráč během celé skladby vytváří zvuk pomocí kruhového pohybu činely o sebe v různých rychlostech 

a pozicích. 

Znak jedné tečky – pomalý pohyb 

Znak dvou teček – středně rychlý pohyb 

Znak tří teček – nejrychlejší pohyb 

Stupnice nalevo značí pozici rukou od nejnižší po nejvyšší (až po natažené paže nad hlavou). 

Part čti zleva doprava a použij stopky k přesnému měření času. 

Skladbu začíná trombón v čase -1 minuta (0). Hráč na trombón dá signál ke startu pro ostatní hráče 

v čase 1:00,0 (= 0:00,0 pro zbytek ansámblu). 

 



 



 


