Kurzy Hudební školy YAMAHA
Hudební škola YAMAHA Evy Klesové
Hudba pro radost!
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HŠ YAMAHA je tu pro všechny bez rozdílů věku a nadání
systém škol má jednotný koncept, vlastní materiály, certifikované lektory
tradice Hudebních škol YAMAHA sahá až do roku 1954 do Japonska
v současné době je oblíbená po celém světě, a navštěvuje ji 700.000 žáků
cílem je zprostředkovávat lidem hudební zážitky a sdílet je s ostatními
společné "muzicírování" dá vašemu životu další nevšední rozměr
pro děti jsou kurzy HŠ YAMAHA přirozenou všestranně rozvíjející aktivitou

Výuka hry na KEYBOARD v kurzu Fun Key Kids v
ZŠ Švehlova bude probíhat každou středu

Fun Key Kids
Touží Vaše dítě hrát na klávesový nástroj? Nejste si jisti, zda pro něj bude vhodnější klavír
nebo spíš keyboard? Hledáte program, který Vašemu dítěti umožní zvládnout solidní hudební
základy a techniku hry obou nástrojů?
"Fun Key Kids" …
… je název úspěšného a moderního vyučovacího programu, který byl speciálně vytvořen
odborníky z oddělení YAMAHA Music Education pro otevřenou skupinovou výuku. Vaše
dítě zvládne za dva roky techniku hry obou nástrojů. Obsahem vyučování jsou známé lidové i
umělé písně a skladby nejrůznějších žánrů. Po absolvování dvou dílů učebnice je možno
pokračovat programem Fun Key.
Souhrnné informace:
Doporučený věk:
od 6 do 8 let
Počet ve skupině:
6–8 žáků
Učební doba:
jedna lekce týdně
Obsah učiva:
rozvoj instrumentální techniky, harmonického cítění, základy aranžování a
improvizace, bohatý repertoár různých žánrů

Doba vzdělávání:
Fun Key Kids 2 roky
Učební materiál:
publikace "Fun Key Kids", doprovodná CD a "Songbook"
Co s sebou na lekce?
Na lekce keyboardů si nosí pouze tužky, gumy, pastelky apod. keyboard má k
dispozici v učebně, ale doma by jej žáci měli mít k procvičování.

Fun Key
Keyboard je klíčem do světa hudby. Nabízí mnohostranné hudební možnosti, ať již
preferujete klasiku, rock, pop, jazz …
"Be your own band" …
… Mohu být sám skupinou? Na první pohled se to zdá nelogické, vždyť skupinu přece tvoří
další spoluhráči. Při hře na keyboard však můžete zažít pocit hry ve skupině, i když nemáte
spoluhráče. Skupinu tvoříte Vy a Váš keyboard. A to nejlepší nakonec: sami rozhodujete o
tom, co a jak bude skupina hrát!
"Fun Key" …
… je název úspěšného a moderního vyučovacího programu na keyboard, který byl speciálně
vytvořen odborníky z oddělení YAMAHA Music Education pro otevřenou skupinovou
výuku.
Je určen pro děti od 8 let, mládež a dospělé. Žáci si osvojí hru s automatickým doprovodem
stejně jako polyfonní sólovou hru. Procvičí si orchestrální souhru, získají zkušenosti v oblasti
aranžování a improvizace. Vyučovací materiály jsou stylově různorodé. Jsou koncipovány
tak, že se z nich "svůj" repertoár naučí jak žák hrající jen pro zábavu, tak i všestranně
způsobilý interpret. Atmosféra skupinového vyučování umožňuje prožívat hudební úspěch,
což pozitivně ovlivňuje další učení.
Souhrnné informace:
Doporučený věk:
od 8 let - dospělí bez omezení
Počet ve skupině:
6–8 žáků
Učební doba:
jedna lekce týdně

Obsah učiva:
rozvoj instrumentální techniky, harmonického cítění, základy aranžování a
improvizace, bohatý repertoár různých žánrů
Doba vzdělávání:
6 roků
Učební materiál:
publikace "Fun Key", doprovodná CD a "Songbook"

... LEPŠÍ NEŽ VŠECHNA SLOVA, JE PŘIJÍT SI HODINU NEZÁVAZNĚ
VYZKOUŠET
na stránkách www.skolayamaha.cz najdete:
- REZERVAČNÍ SYSTÉM - zápis na zkušební hodinu, aby o vás lektorka věděla
- PODROBNÝ POPIS AKTIVIT, které škola nabízí
- MĚSTA A POBOČKY, kde škola působí
- FOTOGALERIE a další obrazový materiál pro vaši představu
- KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
- a mnoho dalšího
kolektiv lektorů v čele s Evou Klesovou ředitelkou organizace Hudba pro radost a smluvní
partnerkou Hudební školy YAMAHA
Neváhejte nás kontaktovat, děláme práci, která nás baví :-)
Telefon: 602 863 506

