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Għaqda Mużikali Imperial

il-Mellieħa

Proġett
“It-tagħlim tal-mużika
għal persuni neqsin mis-smigħ”

Dan il-proġett hu wieħed minn sensiela ta’
proġetti li l-Għaqda Mużikali Imperial tixtieq li
twettaq biex jiġu ndirizzati gruppi ta’ tfal u żgħażagħ
fis-soċjetà Maltija li sa issa ftit li xejn ġew offruti
aċċessibbiltà għat-tagħlim tal-mużika. Wieħed
mill-għanijiet tagħna bħala għaqda mużikali hu li
nrawmu fit-tfal u ż-żgħażagħ il-ġibda lejn il-mużika
u noffrulhom tagħlim bla ħlas. L-integrazzjoni ta’
persuni b’abbiltajiet differenti huwa mod effiċjenti
sabiex jitkattar it-tagħlim, mhux biss dak mużikali
iżda wkoll dak fuq livell soċjali. It-taħlit ta’
esperjenzi ta’ nies b’firxa wiesgħa ta’ abbiltajiet u
diżabbiltajiet għandu jservi biex jitkattar l-għarfien
dwar kif persuni differenti jesperjenzaw dak li toffri
l-ħajja, fosthom l-abbiltajiet mużikali.
Permezz ta’ dan il-proġett, parti mill-iskema “ItTaħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda
– 2018” amministrat mill-Aġenzija Żgħażagħ
bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda Każini tal-Banda,
iffukajna fuq it-tagħlim ta’ mużika lil persuni neqsin
mis-smigħ.
Għal dan il-għan għamilna riċerka u identifikajna
organizzazzjoni fir-Renju Unit bl-isem ta’ “Music
and the Deaf” (MATD) illi huma ddedikati
esklussivament biex jipprovdu aċċess, edukazzjoni
u opportunitajiet mużikali lil persuni neqsin missmigħ. Il-Ħamis 11 t’Ottubru 2018 ilqagħjna fostna
ż-żewġ membri tal-MATD li ġew biex jagħtu

s-sessjonijiet ippjanati, jiġifieri d-Direttur Artistiku
tal-MATD Mr Danny Lane u l-interpretu tiegħu Mrs
Sheryl Gale. Huma żaru l-Każin Imperial sabiex isiru
familjari mal-post fejn kienu se jsiru s-sessjonijiet u
fl-istess waqt ippreparajna l-istrumenti mużikali li
kellna bżonn.

Il-Ġimgħa 12 t’Ottubru filgħodu bdejna bissessjonijiet fl-iskejjel, waħda fil-Mellieħa u tnejn
fil-Mosta. Għal dawn is-sessjonijiet attendew ukoll
is-Surmast Direttur tal-Għaqda Mużikali Imperial
u membru tal-Banda Imperial li setgħu jagħtu
dimostrazzjonijiet lill-istudenti fuq strumenti tar-ram
u tal-injam. B’kollox attendew madwar 50 student,
bl-età tagħhom tvarja bejn is-6 u l-11-il sena, sitta
fosthom bi problemi differenti ta’ smigħ. Tul dawn
is-sessjonijiet, l-istudenti kellhom l-opportunità
li jkunu esposti għal introduzzjoni interessanti

www.imperialbandclub.com

131

Festa 2019

ħafna għat-tagħlim tal-mużika, setgħu jisimgħu
l-ħoss ta’ diversi strumenti mużikali tal-injam, tarram u tal-perkussjoni, u kellhom ukoll iċ-ċans li
jippruvaw idoqqu xi strumenti. L-entużjażmu ta’
dawn l-istudenti kien evidenti fuq wiċċhom, b’mod
speċjali żewġ studenti neqsin mis-smigħ. Wieħed
minnhom ta’ 7 snin li hu kompletament nieqes missmigħ ma riedx jitlaqna u baqa’ wara l-oħrajn biex
jipprova jdoqq strumenti mużikali varji, speċjalment
dawk tal-perkussjoni. Ieħor mill-Mosta ta’ madwar
10 snin b’nuqqas ta’ smigħ moderat kien interessat
b’mod speċjali fis-sassofonu, tant li anke attenda
għas-sessjoni tal-għada s-Sibt filgħodu.
Il-Ġimgħa filgħaxija kien imiss imbagħad issessjoni mas-surmastrijiet u l-għalliema. Minkejja
li dakinhar qamet maltempata kbira, l-attendenza
għal din is-sessjoni kienet waħda sodisfaċenti.
Il-parteċipanti kienu jvarjaw minn surmastrijiet,
għalliema tal-mużika u għalliema għal persuni
bi bżonnijiet speċjali, studenti universitarji talmużika u bandisti. Tul din is-sessjoni l-parteċipanti
kellhom l-opportunità li jitgħallmu fuq metodi ta’
tagħlim differenti li minbarra li jaqdu l-ħtiġijiet talpersuni neqsin mis-smigħ, jistgħu jintużaw ukoll
ma’ kull student tal-mużika. Huma għamlu diversi
mistoqsijiet lil Mr Lane, li min-naħa tiegħu qasam
l-esperjenza personali tiegħu bħala mużiċist nieqes
mis-smigħ.

Is-Sibt 13 t’Ottubru kienet imtellgħa l-attività
prinċipali ġewwa l-Każin Imperial. Għal din l-attività
attendew tfal u żgħażagħ neqsin mis-smigħ minn
bosta lokalitajiet minn madwar Malta u Għawdex,
interpretu tal-lingwa tas-sinjali Maltija, flimkien
ma’ numru ta’ aljievi u bandisiti tal-Banda Imperial.
Dan bil-għan li nippromwovu l-integrazzjoni ta’
persuni b’abbiltajiet differenti u permezz t’hekk
ikun hemm qsim ta’ esperjenzi u realtajiet differenti.
Fl-ewwel parti tas-sessjoni, Mr Lane introduċa
xi aspetti fundamentali fit-tagħlim tal-mużika,
fosthom it-tqasssim u r-ritmu. Imbagħad, l-istudenti
kellhom l-opportunità li jippruvaw idoqqu diversi
strumenti, fosthom klarinett, sassofonu, trumbetta,
baritone, euphonium, pjanu u diversi strumenti tal-
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perkussjoni. Wara li daru dawn l-istrumenti kollha,
kellhom iċ-ċans li jagħżlu l-iktar wieħed favorit
tagħhom u jagħmlu iktar prattika fuqu. Din ilprattika ngħatat minn bandisti tal-Banda Imperial,
flimkien mas-Surmast Direttur u Mr Lane. L-għan
prinċipali kien li l-parteċipanti kollha jitgħallmu
żewġ biċċiet mużikali sempliċi li setgħu jesebixxu
quddiem il-ġenituri tagħhom u mistiedna oħra flaħħar parti tas-sessjoni.

Mr Lane hu mużiċist u edukatur nieqes
kompletament mis-smigħ li għandu esperjenza vasta
fit-tagħlim tal-mużika għall-persuni neqsin missmigħ, u l-motivazzjoni u l-imħabba tiegħu lejn ilmużika u t-tagħlim tagħha kienu ta’ ispirazzjoni għal
dawk kollha li attendew is-sessjonijiet. L-esperjenza
tal-parteċipanti għas-sessjoni tas-Sibt kienet waħda
tajba ħafna tant li kien hemm min staqsiena jekk
jistax jerġa’ jiġi l-għada jew il-ġimgħa ta’ wara.
B’mod partikolari, żewġ persuni neqsin mis-smigħ,
wieħed mill-Mosta u oħra minn Għawdex, urew
ix-xewqa li jibdew jitgħallmu l-mużika. Minħabba
raġunijiet loġistiċi, minn informazzjoni li għandna,
dawn infatti bdew jitgħallmu l-mużika mal-banda
tal-lokal tagħhom.
Fl-istess waqt, dawk l-aljievi u bandisti talBanda tagħna li attendew għas-sessjonijiet kellhom
esperjenza unika li kompliet timmotivahom biex
jirsistu iktar fl-istudju mużikali tagħhom. Huma
kienu esposti għal metodu ġdid u innovattiv li għad
li huwa ddisinjat biex jiffaċilita t-tagħlim mużikali
għal persuni neqsin mis-smigħ, huwa ovvjament
effettiv ukoll għal min m’għandux problemi bissmigħ.
L-opportunità li kellhom il-bandisti li attendew u
li għandhom ċertu esperjenza fl-istrument tagħhom
biex jgħallmu lill-parteċipanti neqsin mis-smigħ
idoqqu strument serviet ukoll bħala motivazzjoni
biex huma jitħajru jibdew jgħallmu. Hi x-xewqa
tagħna li jkollna iktar għalliema li jibdew kors ta’
taħriġ fit-tagħlim tal-mużika, u dan il-proġett serva
wkoll bħala l-ewwel pass f’din id-direzzjoni.
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Din il-parti inizzjali tal-proġett laħqet it-tmiem
tagħha permezz ta’ seminar li sar nhar il-Ġimgħa
26 t’Ottubru 2018 li fih ġew diskussi u analizzati
s-sessjonijiet organizzati u t-triq ’il quddiem. Il-pjan
tagħna hu li nkomplu fuq din l-inizjattiva u ninvolvu
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lill-parteċipanti tas-sessjoni tas-Sibt f’xi programmi
li l-Banda tagħna ttellgħa minn żmien għal żmien.
Dan sabiex inkomplu ninkoraġġuhom jitgħallmu
l-mużika u fl-istess ħin inħajru iktar tfal u żgħażagħ
jibdew jistudjaw il-mużika.

Proġett mill-Għaqda Mużikali Imperial
bil-kollaborazzjoni talAġenzija Żgħażagħ
u l-Għaqda Każini tal-Banda
bħala parti mill-iskema
‘It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ
fil-Każini tal-Banda - 2018’
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