V ýuka

bluegrassového jamování

Voláme všechny,
kteří hrají jen
sami doma!

vyučuje

2800Kč od pátku večer do neděle

Petr Brandejs W

ernickovou metodou

*

Pá 18:00 – Ne 15:00, 17.-19. leden

večer včetně stravy a ubytování

Nový Jičín

Hotel Salaš
Petrovi studenti říkají:

Petr Brandejs hrál v mnoha kapelách

“Výborné. Díky! ”

(profesionálně s brněnskými Poutníky), momentálně
působí v kapele Bluegrass Cwrkot. Napsal dvě školy
hry na banjo a učil na mnoha dílnách v Čechách i v
zahraničí. Petr natočil přes 10 CD, třikrát byl vyhlášen
banjistou roku, organizuje své vlastní dílny a je
certifikovaným učitelem Wernickovy metody.

• Všechny bluegrassové nástroje
• Není třeba žádné zkušenosti s jamováním
• Budete jamovat hned během prvního sessionu!

“Osobní přístup k jednotlivým
žákům je perfektní! ”

“Velice zajímavé
a inspirativní! ”

*

Na Wernickových Jam Classech se
učí opravdové bluegrassové jamování!
* ve vašem kraji * * s dalšími hráči, jako jsi ty *

* Praktická výuka ve velkých i malých skupinách
* Naučíte se mnoho bluegrassových standardů
* Rozumná tempa! S chybami se počítá
* Seznámíte se s pravidly typických jamů
* Jak vést píseň a co dělat v nových skladbách
* Jak hledat melodii, hrát „falešná sóla“, zpívat vokály
* Vyučují se sluchové dovednosti, stejně jako při opravdovém hraní
* Čtení tabulatur ani not není třeba a nepoužívá se
* Výuka podehrávek ve skupinách i jednotlivě
* Pochopení, pohoda, metoda ověřená časem!
Pete Wernick (zvaný „Dr. Banjo”, je zakladatelem
Banjo Campů a Bluegrass Jam Campů)

Můžete se zúčastnit? Je to snazší, než si myslíte! Pokud hrajete na kytaru, mandolínu, banjo, housle, basu, nebo dobro... můžete se zúčastnit bluegrassového jamu.

Jediné požadavky: musíte být schopni naladit si nástroj (s použitím elektronické
ladičky) a měnit plynule akordy G, C, D a A. (Housle a kontrabasy musí vědět, které
noty patří do těchto čtyř akordů.) Rychlé hraní se neočekává, ani schopnost hrát sóla.

P řihlaste
se nyní !

a vytvořil metodu, která už
pomohla tisícům lidí účastnit
se bluegrassových jamů na
různých úrovních. Wernickovi učitelé jsou Petem osobně
certifikovaní na základě
svých bluegrassových znalostí, schopnosti
učit a aplikovat Wernickovu metodu.

Navštivte LetsPick.org, clickni na Jam classes
nebo piš na brandejs.banjo@gmail.com

