uroš usenik, mladen bucić: kitarski um

Prednosti in odlike Kitarskega UM-a:

Podatki o knjigi
Naslov: Kitarski um, začetnica za mlade
kitariste
Avtorja: Uroš Usenik, Mladen Bucić
Urednik: Jože Faganel
Cena: 19,50 €
Velikost: 210 mm x 297 mm
Vezava: spiralna
Število strani: 90
ISBN: 978-961-278-215-3
Založnik: Celjska Mohorjeva družba

Kontakt

• namenjen je otrokom vseh starosti, od 6. leta dalje
kot tudi starejšim začetnikom na kitari;
• učenje tonov sprva po oktavnih oziroma imenskih
skupinah (toni e, toni h ...) in nato po posameznih
strunah;
• posnetki skladbic z možnostjo vaditi ob učiteljevem
posnetku;
• velik poudarek na učenju in izvajanju ritma;
• pregleden in zabaven tudi zaradi barvnih ilustracij;
• veliko je skladbic za kitarski duo, ki jih učenec
izvaja z učiteljem;
• postopen napredek v skladu z veljavnim učnim
načrtom za 1. razred;
• premišljeno učenje tehničnih prvin desne in leve
roke z ustreznimi skladbicami;
• priložene osnovne tehnične vaje za boljše obvladovanje inštrumenta;
• ni še »nerodnih« prijemov in prevelikih razponov,
ki bi bili pretežki za otroke z manjšo roko;
• prijeti basi v premišljenih kombinacijah;
• prstni redi vpisani le v nujnih primerih, da se ne bi
učili tonov po številkah;
• pester izbor skladbic: avtorske, slovenske, zabavne,
priredbe iz kitarske in glasbene literature;
• spoznavanje tonov v legah in preglaševanje strun;
• spoznavanje akordov;
• prostor za ustvarjalno izražanje otrok, komponiranje,
sestavljanje besedil ...;
• navodila za učitelje za didaktično pomoč.

Uredništvo
telefon 01-244-3670
mohorjeva@siol.net
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O avtorjih
Kitarist Uroš Usenik je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Andreju Grafenauerju.
Udejstvuje se v različnih glasbenih zasedbah s katerimi redno nastopa. Glasbeno dejavnost dopolnjuje
v svojem snemalnem studiu, kjer producira glasbo za glasbene skupine in komorne zasedbe. V zadnjem
času obdeluje zvok in dela glasbo za filmsko produkcijo. Na Glasbeni šoli Kranj poučuje kitaro in vodi
kitarski orkester.
Kitarist Mladen Bucić je diplomiral na Akademiji za glasbo v Zagrebu, specialistični študij pa je zaključil
pri profesorju Thomasu Müllerju Peringu na Visoki šoli za glasbo ‘Franz Liszt’ v Weimarju v Nemčiji.
Solistično je koncertiral v več evropskih državah, vseskozi je dejaven v komornih zasedbah. Kitaro poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.
Učbenik Kitarski UM sta avtorja razvijala in dopolnjevala več let. Ta izdaja bo tako lahko služila še mnogim mladim, pa tudi starejšim ljubiteljem tega priljubljenega glasbila, ki že več kot 3.500 let razveseljuje
ljudstva vsega sveta.
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