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Klarnet dla najmłodszych Rainbow
 

Cena: 2 650,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Primara

Opis produktu
 

Klarnet dla najmłodszych, podstawa nauki młodego klarnecisty. Klarnet Rainbow został zaprojektowany przez prof. Arkadiusza
Adamskiego wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach.
Dodatkowo komplet podręczników niezbędnych do nauki - autor prof. Arkadiusz Adamski:

* Szkoła na klarnet
* Zeszyt ucznia
* Akompaniament
* W komplecie z futerałem
* dwie baryłki (+ -) 65 i 66

Zestaw książek dostępny także w języku angielskim.

Dodatkowo polecamy wycior do klarnetu, ustnik Urban Play oraz stroik Legere.

KLARNET

model szkolny dla dzieci w wieku 6-9 lat
strój B
wykonany z tworzywa ABS
odporny na uszkodzenia mechaniczne
liczba klap zmniejszona do pięciu
niska waga zmniejszona o 35%
specjalnie opracowany kształt klap
zastosowanie reduktorów ułatwiających uczniom o małych dłoniach dostęp do dźwięków nieosiągalnych na pełnowymiarowym
klarnecie
kolorowe znaczniki – paski w kolorach tęczy, ułatwiające zapamiętywanie dźwięków, którym odpowiadają nuty o tej samej
barwie zapisane w podręczniku
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pozwala na granie w tonacjach C-dur, G-dur, F-dur
w komplecie lekki futerał oraz: podręcznik, zeszyt ucznia i zbiór akompaniamentów

PODRĘCZNIK

zbiór ćwiczeń i utworów
ćwiczenia utrwalające wiedzę z teorii muzyki
barwne ilustracje
8 modułów (moduły 1-7 zawierają ćwiczenia i przykłady muzyczne, moduł 8 zawiera opracowania kameralne utworów do
wykonywania w duecie lub trio)
kolorowe naklejki z piktogramami ułatwiającymi uczniom zapamiętanie informacji i wskazówek udzielanych przez nauczyciela
kolorowe naklejki do wyrażenia przez nauczyciela opinii na temat postępów w nauce

ZESZYT UCZNIA

wydzielone miejsce na wklejanie kolorowych naklejek
miejsce na notatki

Szkoła „Rainbow Clarinet” to zbiór autorskich koncepcji nauki gry na klarnecie przeznaczonych dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Zestaw
dydaktyczny „Rainbow Clarinet” składa się z instrumentu, podręcznika, zeszytu ucznia oraz zbioru akompaniamentów. Założeniem idei „Rainbow
Clarinet” jest nauka przez zabawę. Głównym elementem szkoły jest podręcznik, w którym oprócz ćwiczeń, utworów z towarzyszeniem fortepianu,
a także opracowań kameralnych, znalazły się łamigłówki muzyczne oraz miejsce na własną inwencję twórczą ucznia. Atrakcyjności szkoły
dopełniają piękne ilustracje znanego krakowskiego grafika Marcina Bruchnalskiego. Integralną częścią szkoły jest efektownie wyglądający
klarnet, który przypomina tęczę. Zastosowano w nim nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające swobodną grę w całej skali
instrumentu.

Arkadiusz Adamski
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