
Ένα από τα πράγματα που κάνουμε τώρα που

#menoumespiti είναι να ακούμε μουσική.

Αυτή την εβδομάδα θα έχετε μία πρόκληση:

Να μάθετε το τραγούδι με τις οδηγίες της Αγγελικής

Τουμπανάκη, που παρουσιάζει στο

βίντεο και να μας στείλετε το δικό σας βίντεο εντός

των ημερών στο email menoumespiti@seo.gr !

 

Η Αγγελική Τουμπανάκη με την ιδιότητα της

βοκαλίστριας, καθηγήτριας φωνής και της δημιουργού,

καθώς και με το προσκοπικό πνεύμα που τη

διακατέχει, ετοίμασε το παρακάτω τραγούδι, για τα

Πουλιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού!!

 

Δείτε  το  βίντεο  κάνοντας  c l ick  εδώ !

 

 

https://www.facebook.com/ToubanakiMusicProjects/videos/3195726337138123/?__tn__=kCH-R&eid=ARCnXQL0O1fr_sSN5BTBX88oHCaJuPKDQuNc-Ym-FVW5u4r6InlNDKoX-HaSEV7sh3LCMH20v7yZrFgl&hc_ref=ARSt6aIgLu0Mse1vRUQqa0b8w_j9PXUiN-63Scgx7OEqbHdhyZyzvmgntuq9uUuXrTs&fref=tag&__xts__[0]=68.ARC5W4ffvffo0yGVcOXUiJPirzg6ASWbgpIIO0vWZ4wm7P6ni-2HGkPcXrwYWTNiQmWAIJHJxc37Bonq5QItB3_SavPKXvrCiISCleTg2i0JAPgF31rM4THw-QHE7T2oV_nWmofMoCuK3HMR0dqe4mb5MKg1qtQYzwyxOhlsIXNyiUJioR89tzGm_oXVGPNzR5RSkLTXHmoc-i-GIpQRzreP8fps9cOy0xhCiKPUvzL1gnCUCAzSflUPsPPGXFDpqViC2G4ShdZqY2JXX6ljSdgBkBBQrTsHTyehgKQ94wBg9J4KPLKKEHD-9iu9Z4ippPaf1VVzjCpRVibwMSqKxH6sIii4O8oD


Στίχοι του τραγουδιού:

Το κέφι σου ποτέ δεν πρέπει να χαλάς

θα βρεις μες τη ζωή εμπόδια πολλά

δουλειά μα και χαρά το σύνθημα σου θα 'ναι

πάντα κεφάτος και πρώτος στη δουλειά

 

Μες τη ζωή παιδιά δεν πρέπει να 'σαι τεμπέλης

πάντα καλή καρδιά και συ κάνεις ότι θέλεις

τραλαλαλαλαλα τραλαλαλαλαλαλα

τραλαλαλαλαλα τραλαλαλαλα

 

Αν τύχει και θυμώσεις πάντα να γελάς

κατσούφης να μην είσαι ούτε και φουκαράς

ν' ακούς τους ποιο μεγάλους που ξέρουν τη ζωή

μην είσαι μπούφος ούτε κι εγωιστής

 

Μες τη ζωή παιδιά δεν πρέπει να 'σαι τεμπέλης

πάντα καλή καρδιά και συ κάνεις ότι θέλεις

τραλαλαλαλαλα τραλαλαλαλαλαλα

τραλαλαλαλαλα τραλαλαλαλα



Ένα μήνυμα της Αγγελικής για τα Πουλιά:

 " 'Η Φωνή́ μας είναι το κανάλι της Ψυχής και του Νου! Είναι η

θεμελιώδης έκφρασή μας και αποτελεί ισχυρό́ μέσο επικοινωνίας.

Παράλληλα μπορεί να μετατραπεί και σε ένα εκπληκτικό Μουσικό́

Όργανο, με ιδιαίτερες αυτοσχεδιαστικές και ερμηνευτικές

δυνατότητες. Στο παραπάνω βίντεο τραγουδώ το αγαπημένο μου

προσκοπικό τραγούδι, "Το Κέφι" για τα Πουλιά του Σώματος

Ελληνικού Οδηγισμού! Με τη Φωνή μιμούμαι κάποια μουσικά

όργανα και τα ηχογραφώ σε πραγματικό χρόνο σε ένα μηχάνημα

που ονομάζεται "Loop Station". Εσείς μπορείτε να μοιράσετε τις

φωνές – μουσικά όργανα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Μετά τραγουδώ τα λόγια και στο τέλος κάνω έναν φωνητικό

αυτοσχεδιασμό πάνω στην αρμονία και το ρυθμό του 

κομματιού.Εύχομαι πάντα Υγεία, Δημιουργία, Ομαδικό Πνεύμα με

Ήθος και Προσφορά για το Συνάνθρωπο!"

Περισσότερα για την Αγγελική Τουμπανάκη θα βρείτε εδώ:

aggelikitoubanaki.com 

Toubanaki YouTube Channel 

Facebook Page/ToubanakiMusicProjects

https://aggelikitoubanaki.com/
https://www.youtube.com/user/atoumpanaki
https://www.facebook.com/ToubanakiMusicProjects/?__xts__[0]=68.ARAPnr_FXLQ7W8cN6ol_fMZdkLKV_CZBQ3Q2VZRZXTyJbNwzuVshktXfSS2IV-bZ75zPVILo5c93SfH_ROqaCskA8QGZbFSUqRZ1SNtmqDnVP8zUPZ3h_WEVNbLpaW1BPmlAQyRrgXukdrHP2dPgLzzQ7_d73JO5eKdJ4F_qyCMVP4FzwqSrmplknaqoIX_Jw3ZUvNsRVyzeRiX15SGQfCvYW9bwCiniOz2IckGNP8c-Zs6R24MTj2M-Qty0cJ1ph_ZTmfFvtDSilvrfcX5-MN3n0WEOF663QgGuuwcBKEpH6XpyZdco_YfhRzYJwekGQdt5BJ5jPtmzJV9ESnjAndJBO6Ef_sdz_vZqKPfKZ9clt5sdtQQb1IOQ6Y8-psIN9NglXbKnMGWXNO1Rtd-EQvWDnch657s5hFor0zkWdU-fov6ua7EjY3Ta9ZKO_r0REEmNZu6swPBVGL7e84oGJBTfIjcqQvgfyuQlYTi5H58RR70sbExRhsDm7Vl_MUq1lunvLQ&__xts__[1]=68.ARD3nWkirlyiwFTqs_OwG94O5kxwaBsW0zDIl4Whj3vRj2X6xOPmqXh-jo10VUtGl1wsPaW0YmvZmWkjk7SsFZ569ipKODJsWxG8VUu0Qv7Kh1_lUmo0DJTlqWsiSNLMo1P5ataYqtWiQFURlgCsnN1JKZrKUpt4qPp1Y9wDnEZJmkfhwFOsDr1mXVSE1Rsspdl_7l9Mzkqinf9NzjPY_ClT-se3D5agfW4-XhCJDREafYv35ut1IuCkMe1Q1PX8olSlDH8QH-eTzOz2IsFlGIK7wwVa-YM53bmazn4BeAj4Ee7c4TOPLTGHI_lHp8DAWPSoy9vRDwiPHbiBrG1MYuWc7-X6OXgydca9vbmy&__tn__=kC-R&eid=ARDItVPMJErrlml-xDb_YreprHQSbDfk7KP02QOF8fo4kW_RsBY4kS_MZHS9lt8so4fElDtnl-SZbR7R&hc_ref=ARRym_FT1boHwBBjOPnMfjkNOw2DGS9geoHj8qK4Fk5e1nUxua3WXagwpmpq1Wf7cb8&fref=tag

