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Lesní roh je hudební nástroj dechový a je zařazen do skupiny nástrojů plechových – žesťových. Je
vyroben z mosazného plechu, nebo různých poměrů slitin mosazi a mědi, někdy i stříbra, nebo zlata,
zformován do kónicky se rozšiřující trubice, (dlouhé při ladění in F 370 cm, při ladění in B 280 cm),
ukončené širokým, charakteristickým roztrubem-korpusem a hraje se na něj nátrubkem, vloženým do
nejužšího otvoru trubice (esa), která je svinuta do kruhu o průměru 50 cm.
Základní předpoklady pro hru na lesní roh
Hra na lesní roh vyžaduje nejen hudební nadání, ale i určité fyzické předpoklady. Dobrý zrak i sluch,
zdravě vyvinutý hrudník bez anomálií, zdravé srdce a plíce, normální stavbu dutiny ústní i nosní,
zdravé rty a pokud možno i úplný, zdravý chrup.
Mezi sledované fyziognomické předpoklady pro hru na lesní roh především patří tvar a velikost rtů.
Měly by být spíše užší a méně masité. Především horní ret by měl být úzký. Při masitějších rtech je
nebezpečí,že se žák bude i ve větší velikosti hornového nátrubku tzv. „dusit“. Neznamená to ale, že
nelze u masitějších rtů na lesní roh hrát. Touto záležitostí se budeme zabývat o něco později v odstavci
pojednávajícím o nátisku.
Dalším důležitým bodem jsou zuby. Měly by být rovné, bez výstupků a nejrůznějších zakřivení.
V případě křivých zubů záleží na tom, zda vystupující zuby znemožňují normální usazení nátrubku na
rty a tím dojde k významnému omezení hry, nebo se křivé zuby tzv. schovají do prostoru nátrubku a
tvoření tónu nijak neomezují. Nátrubek by měl být usazen symetricky uprostřed rtů, aby potřebné
svaly byly zatěžovány rovnoměrně. Toto pravidlo samozřejmě nevylučuje mnohé výjimky, kdy
nátrubek není zcela přesně uprostřed rtů, ale mírně převládá usazení k jedné straně.
Pokud se jedná o případ, kdy křivé zuby nepřekáží, lze bez problému hru na lesní roh doporučit.Je zde
ale nutné počítat, že dříve či později přijde problém s rovnátky. Pokud dojde k nasazení rovnátek tzv. „
na pevno“ záleží velmi na psychice žáka a jeho vůli hru s rovnátky zvládnout a překonat dočasné
nepohodlí a nepříjemnosti s tím spojené. Někdo hru s rovnátky zvládne, jiný nevydrží a znamená to
pro něho konec hry na lesní roh.
Problematika rovnátek a hry na žesťové nástroje celkově je velmi složitá. Významnou roli zde též hraje
ochota konkrétního zubního lékaře hledat /pokud možno/ jiné alternativní způsoby vyrovnání zubů,
než je ta nejpoužívanější – rovnátka nasazená na pevno. Tyto alternativní metody existují, ale
samozřejmě lékař je ten, který zná jejich účinnost na konkrétní vadu chrupu a jiný způsob léčby je
ochoten poskytnout.
Dalším důležitým předpokladem pro hru na lesní roh je i přiměřená celková fyzická vyspělost
a zdatnost adepta.
Žákovi, který zpravidla přechází ze zobcové flétny, dá zpočátku poměrně „zabrat“ vůbec lesní roh
správně udržet. Dále musíme počítat s tím, že hra na jakýkoli žesťový nástroj je i nezanedbatelný
fyzický výkon.
Do rámce předpokladů pro hru na lesní roh patří i zmínka o vhodnosti věku začínajících hornistů. I
když je dnes hojně rozšířena jako přípravný dechový nástroj zobcová flétna a dle minulých učebních
plánů a osnov byl doporučen věk pro začátek hry na lesní roh kolem desátého roku žáka, je
v současnosti velmi přínosné začít s hrou na lesní roh co nejdříve. K tomu jsou významně nápomocny
tzv. dětské lesní rohy, které mají celkově menší obvod a rozpětí pravé ruky ke korpusu není velké.
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Co je důležité na počátku výuky
Na počátku výuky je samozřejmě velmi důležité správné umístění nátrubku na rty,položení základu
k vytváření nátisku, základ tvoření tónu a žeberně bráničního dýchání, správné držení nástroje.
Nátisk: bychom mohli definovat jako přesné a vzájemnou součinností vytvořené postavení rtů, retních
a ústních svalů, brady a tváří. Zahrnuje též osvojení si správné funkce těch obličejových svalů, které se
podílejí na tvoření tónového rozsahu. Rty jsou umístěny na nátrubku a jsou rozkmitávány vzduchovým
sloupcem hnaným z plic.
Posazení nátrubku na rty se řídí šířkou (masitostí) rtů a postavením zubů. Nátrubek se nasazuje do
středu rtů, které vytvoří pod nátrubkem malý otvor, kudy proudí do nátrubku a dále do nástroje
vzduchový sloupec hnaný z plic. Koutky úst jsou po obou stranách sevřeny pevně k sobě, ne však
křečovitě.
Ideální umístění nátrubku jsou 2/3 objemu nátrubku na horní ret a 1/3 objemu nátrubku na dolní ret. V
případě širších (masitějších) rtů, můžeme nátrubek umístit na rty 1/2 na 1/2 objemu nátrubku.
Napětí mimického svalstva a určitý tlak nátrubku jsou nedílnou součástí tvorby kvality a intonační
čistoty tónu.
Nasazení tónu: velmi úzce souvisí s nátiskem. Při nasazení tónu jsou v činnosti všechny výše uvedené
svaly a přidává se ještě jazyk. Jazyk se pohybuje mezi předními zuby, řezáky a otvírá vstup
vzduchovému sloupci hnanému z plic do nástroje. Těsně před nasazením tónu, špička jazyka může
navlhčit malý retní otvor pod nátrubkem a tak poněkud zvláčnit, zjemnit nasazení. Špička jazyka se
dotýká konce horních zubů a jemně klepne mezi zuby do otvoru mezi rty, nejlépe vyslovením slabiky
tý. Po zvládnutí nasazení pomocí slabiky tý, může být použita slabika dý, která se nasazuje středem
jazyka a pro vyspělejší hráče může být použito nasazení dechem. Pro práci jazyka je velmi důležitá
činnost krku. Krk musí být volný, jakákoliv křeč, nebo zpevnění krku, brzdí volný pohyb jazyka
a omezuje technické možnosti hry.
Je dobré usilovat nejprve o tzv.„bzučení na rty“ a též hru na nátrubek. Současně s těmito počátečními
kroky je potřebné pokládat základy žeberně bráničního dýchání. Zvláště mladším dětem je potřeba
dýchání nejen názorně předvést, ale též dětským způsobem vysvětlit. Upevnění a zautomatizování
těchto základních činností hry na lesní roh je dlouhodobá záležitost. Umístění nátrubku / např. aby
nesměřoval k jedné straně /, žeberně brániční dýchání / aby žák nedýchal tzv. „ do ramen“/, správný
postoj a držení nástroje / např. aby nesměřoval korpus příliš do těla žáka, ale vedle něho/. Je nutné
vše neustále bedlivě sledovat a napravovat.
Dýchání: je nezbytná činnost pro lidský organizmus. Při vdechnutí přivádíme tělu z okolního vzduchu
životně důležitý kyslík a pří výdechu odvádíme z těla kysličník uhličitý a jiné nepotřebné zplodiny.
Vzduch proudí do plic pomocí atmosférického tlaku. Při vdechnutí se hrudník rozšíří a bránice (pružná,
pod spodními žebry, napříč celým tělem vodorovně uložená blána, která odděluje plíce a srdce od
ostatních životně důležitých orgánů uložených v krajině břišní) je tlačena směrem dolů.
Tento tlak a s tím způsobené snížení bránice způsobí vyklenutí břišních svalů směrem kupředu. Při
výdechu je tento postup obrácený .
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Jak je popsáno již výše, při vdechu probíhá současně ještě jedna činnost, rozšiřování hrudníku do
všech stran. Tato práce hrudníku je umožněna pružnými žebry, která jsou připojena k páteři
chrupavkami, do jisté míry také pružnými.
V přední, horní části hrudníku jsou žebra připevněna ke svislé hrudní kosti, opět pružnými
chrupavkami. Nejnižší dva páry žeber již nejsou k hrudní kosti chrupavkami připevněny, ale jsou
uloženy volně a tvoří s ostatními žebry hrudní koš. Uložení žeber, mezižeberních svalů a svalů, které
kolem žeber probíhají, umožňuje pružnost hrudníku.
Známe tři typy dýchání:
1. horní-svrchní, projevuje se mělkým nádechem a zvedáním ramen. Pro hru na dechový nástroj
z důvodů hygienických, technických i estetických nepoužitelný
2. žeberní-costální, hrudník se rozšiřuje pomocí žeberních svalů, hlavně v dolní části
3. břišní-abdominální, popsané již výše
Nejlepším, ideálním typem dýchání je dýchání kombinované – žeberně-brániční, využívající klady
obou dýchání.
Při hře na lesní roh je správné dýchání jednou z nejdůležitějších činností umožňující široké dynamické
rozpětí, správné frázování přednesových skladeb, dobrou artikulaci a má rozhodující vliv na tvorbu
tónu.
Dech - dechová technika spočívá na dechu vědomě řízeném a je jedním z nejdůležitějších faktorům
hry na dechový nástroj. Délkou a kvalitou výdechu (množstvím rezervního vzduchu) se zabývají
všechny školy a metodiky pojednávající o hře na dechové nástroje. Na jeho správném zvládnutí záleží
celý další vývoj a možnosti hráče. Dech je metodicky i prakticky procvičován pomocí dechových
cvičení. Nedílnou součástí dechových cvičení je cvičení bránice. Bránice nesmí být křečovitě napnutá,
ale volná. Ideálním prostředkem pro uvolněním bránice je uvolněný, přirozený smích. V uvolněné
bránici je podstata přirozené a tím i hygienicky správné dechové techniky. Příliš hlubokým nádechem
se kmitání bránice blokuje, podobně jako jejím vysokým tlakem ( plným žaludkem, plynatostí, nebo
špatným držením těla). Správným cvičením se bránice stane citlivým regulátorem vzduchového napětí
k vytváření tónu, jeho nosnosti, síly a barevnosti.Při hře na lesní roh je správné dýchání jednou
z nejdůležitějších činností umožňující široké dynamické rozpětí, správné frázování přednesových
skladeb, dobrou artikulaci a má rozhodující vliv na tvorbu tónu.
Postoj a správné držení těla při hře: nohy jsou mírně rozkročeny, váha těla spočívá na obou dolních
končetinách a je rozložena stejnoměrně.
Horní polovina těla - hrudník i hlava jsou ve vzpřímené poloze a celé tělo by mělo být uvolněné, ať
hráč stojí, nebo sedí.
Je velmi důležitá celková uvolněnost těla, ne křečovité držení některých svalů, které brání ve volnosti
dýchání a kvalitě tónu.Pro začátek je velmi důležitá kontrola postoje před zrcadlem, aby si žák sám
mohl postoj těla i držení nástroje opravovat.
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Držení nástroje: lesní roh se drží oběma rukama. Levá ruka drží nástroj blíže k nátrubku u strojiva klapek. Tři střední prsty levé ruky spočívají lehce, ne prohnuty, nebo křečovitě na klapkách nástroje.
Volnost a lehkost prstů levé ruky je velmi důležitá pro další vývoj v technické vybavenosti žáka. Palec a
malíček jsou zasunuty do opěr na nástroji a vlastně lesní roh na levé straně nástroje drží.
Při držení dvojitého (např. F-B ladění), nebo trojitého (např. F-B-f ladění) lesního rohu, levá ruka drží
nástroj jen malíčkem, protože palec spočívá na přelaďovací, nebo přelaďovacích klapkách nástroje.
Pravá ruka se vkládá do korpusu – roztrubu nástroje. Prsty jsou u sebe, palec je lehce přiložen
k ukazováčku a ruka se vloží k pravému vnějšímu okraji korpusu, ne však příliš hluboko.
Při příliš hlubokém zasunutí ruky do korpusu trpí jasnost a kvalita tónu, při příliš mělkém držení
nástroje, je tón naopak velmi jasný, tvrdší až břeskný a ztrácí tak potřebnou měkkost a hebkost.
Správná poloha pravé ruky je velmi důležitá, protože nejen přispívá k vytváření krásného, měkkého
tónu, tak charakteristického pro zvuk lesního rohu, ale pomáhá korigovat i určité intonační
nepřesnosti. Při přivření dlaně v korpusu se tón mírně snižuje, při otevření dlaně se tón naopak
zvyšuje.
Na principu této techniky, tj. částečném, polovičním, nebo úplném tlumení tónu spočívá technika hry
na Přirozeném-Natur (bez strojiva) lesním rohu, která dosáhla svého vrcholu v době klasicismu.
V dnešní době používáme tlumení rukou (úplnému ucpání korpusu-roztrubu),nebo různými dusítky
(kovovými, dřevěnými, umělohmotnými, papírovými), k mnoha zajímavým barevným, zvukovým
efektům.
Nástroj držíme volně, ne příliš zvednutý od těla, okraj roztrubu-korpusu přiložený k pravému boku těla
asi tak v oblasti svislého švu na kalhotech. Správné držení nástroje souvisí se správným, uvolněným
držení těla.
Chyby, s kterými se setkáváme:
Koutky úst jsou křečovitě zatnuté - natahují a tím pádem zeslabují rty a nedovolují dostatečnou retní
pohyblivost. Tato činnost také zmenšuje nutný otvor rtů pod nátrubkem a tím omezuje volnost
proudícího vzduchu z plic a správné rozkmitání rtů.
Zuby jsou příliš, nebo úplně sevřené - nedovolují potřebný průchod pro vzduchový sloupec a správnou
činnost jazyka. Trpí, nebo není vůbec možné správné nasazení tónu jazykem a samozřejmě kvalita
tónu je velmi nekvalitní.
Krk je ztuhlý, zatažen hluboko mezi ramena - trpí volný pohyb jazyka a volné proudění vzduchového
sloupce z plic.
Měkké patro dutiny ústní není vyklenuté – tón se tvoří v hlavě, a proto je nutná rezonance hlavy. Při
málo vyklenutém, nebo vůbec nevyklenutém měkkém patru hlava nerezonuje. Výsledný tón je plochý,
úzký, sevřený, má málo alikvotů a je málo barevný.
Křečovité držení svalstva těla – tímto problémem jsou postiženy hlavně horní končetiny a jak je již
výše uvedeno krk. Problémem křečovitého držení nástroje trpí hlavně levá ruka a s tím spojené
křečovité držení krku. Je nutné, aby při hraní byly obě ruce drženy volně u těla a krk musí být také
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uvolněný. Pro uvolnění horních končetin a krku je důležité vědomě tělo uvolňovat pohybem.Nejlépe
každý jednotlivý tón, nebo začátek fráze nasazovat s mírným pohybem celého trupu těla.
Všechny tyto výše uvedené chyby mají zásadní vliv na tvoření a kvalitu tónu.
Vedle práce na vytvoření základních dovedností pro hru na lesní roh, je v dnešní moderní době
potřebné žáky neustále též pro ni motivovat a stabilizovat.
Pří výuce hry na lesní roh je možné postupovat tradičním způsobem, který vychází především
z minulých osnov a učebních plánů a též klasické literatury. Prakticky to znamená, že žák hraje nejprve
na zobcovou flétnu, jako přípravný dechový nástroj. Kolem desátého roku jeho věku přejde na hru na
lesní roh.
Tento způsob má svoji výhodu v tom, že desetiletý žák v počátcích hry na lesní roh si osvojuje po
všech stránkách dané dovednosti rychleji. Je to dáno již větší fyzickou i psychickou vyspělostí.
S udržením nástroje zpravidla již nemá problém a lépe spolupracuje v činnostech, které jsou méně
záživné a pro menší děti celkově hůře zpracovatelné. Například se jedná o pravidelné rozehrávání, hru
vydržovaných tónů, hru etud apod. Předchozí průprava na zobcové flétně v oblasti čtení not
a rytmické orientaci, přináší též rychlejší postup.
Nevýhodou tohoto tradičního přístupu je, že po několika letech hry na přípravný dechový nástroj
v podobě zobcové flétny, se hůře přeorientovává na naprosto jiný způsob tvoření tónu, na daleko
větší odpor materiálu nástroje a též na mnohonásobnou hmotnost nástroje. Někteří žáci tuto změnu
nezpracují a ve hře na lesní roh dlouho nevydrží.
Novější přístup ke hře na lesní roh přináší její začátek již do počátku školního nebo dokonce
předškolního věku. Prakticky to znamená, že žák začíná hrát přímo na lesní roh bez předchozí
průpravy na zobcovou flétnu. Výhodou tohoto nového přístupu je, že žák si zvyká na všechny
obtížnosti, které jsou dány konstrukcí a materiálem nástroje již od útlého věku. Je zde vyloučen
kritický moment z přechodu z nástroje lehčího na těžší. Dalším velkým plusem je, že si dítě již od
útlého věku vytváří vztah přímo k lesnímu rohu /potažmo žesťovým nástrojům/. V době kolem 12 – 13
roku, kdy nejvíce přicházejí krize v oblasti studia hry na hudební nástroj, jsou tito žáci stabilizováni
daleko více, než ti, kteří hrají na tento nástroj teprve 2 – 3 roky. V případě rodičů těchto žáků bývá
daleko větší vůle překonat krizi svého dítěte a maximální podpora je podržet ve studiu.
Nevýhodou tohoto přístupu je pochopitelně daleko větší náročnost práce s malým dítětem při výuce
na žesťový nástroj. Žák musí zpracovávat nejen samotné specifické dovednosti týkající se čistě „jen“
tvoření tónu, dýchání, držení nástroje, ale současně čtení not a rytmickou orientaci, takže i vzhledem
k mladšímu věku nepostupuje tak rychle a ne každý je schopen v 5 – 6 letech na lesní roh začít hrát.
Výběr etud a přednesových skladeb je u obou přístupů podmíněn dosaženými dovednostmi žáka.
Tradiční školy i klasické přednesy jsou v naprosté většině bez problému u nás dostupné.
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Literatura a metodiky pro lesní roh:
Emil Wipperich: Škola hry na lesní roh (1-6 dílů)
Emanuel Kaucký: Škola hry na lesní roh
Bohumil Kašpar: Škola hry pro lesní roh
Otakar Pihrt: Škola hry na lesní roh
F.Šollar: Škola hry na lesní roh
Albin Frehse: 100 kleine Übungen(Etüden) für Waldhorn F und B
Emanuel Kaucký: Malé etudy pro lesní roh
A Classical and Romantic Album for the Horn arranged by Ivan C.Phillips
KÜRTMUZSIKA KEZDÖK SZÁMÁRA Horn Musik für Anfänger
Hanuš Bartoň: Malá suita pro tři lesní rohy
Vladimír Studnička: Miniatury pro tři lesní rohy
Pro obohacení a rozšíření notového materiálu jsou velmi vhodné moderní školy a sešity skladeb,
jejichž součástí jsou i CD s doprovody. Tento materiál pocházející především ze zahraničních
nakladatelství, je vynikající součástí hudební literatury sloužící pro výuku žesťových nástrojů vůbec.
Mezi nové přístupy výuky lze zařadit využití nejen notového materiálu výukového programu Smart
Music, ale samozřejmě aktivní používání programu samotného. I přesto, že tento program má
v našich podmínkách omezené využití, může se stát velmi významnou učební pomůckou.
Jeho přednosti spočívají především v tom, že zde je k dispozici hned několik škol / komplet pro
všechny žesťové nástroje/, nejrůznější sešity přednesů a melodií v rozsahu od 17. st. až do
současnosti. Součástí je nejen klasická muzika, ale též jazzová, populární a rocková.
Všechna cvičení a melodie v používaných školách mají svůj klavírní nebo jinak aranžovaný doprovod.
Výhodou oproti doprovodům hraným z CD je možnost přizpůsobit v tomto programu tempo podle
individuálních potřeb.
Jsou zde též dispozici klavírní doprovody /nahrávky/ k naprosté většině klasické světové literatury
v daných nástrojích.
Velmi důležitým momentem výuky je motivace žáků.
V dnešní době, kdy se dětem a mládeži naskýtají obrovské možnosti ve využití času v mnohých
činnostech - ať už více či méně prospěšných - není úplně jednoduché, aby se i hra na lesní roh stala
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pro ně přitažlivou a oblíbenou součástí života.
Aby hra na lesní roh v životě malého člověka hluboce zakořenila a zvítězila ve všech krizích, které
během mnohaleté výuky nikoho neminou, je velmi přínosné začít s hrou na lesní roh co nejdříve – ať
už předchází příprava na zobcovou flétnu nebo ne. Vytváření vztahu nejen ke kvalitní hudbě jako
takové, ale právě k danému nástroji již od útlého věku, je v významným stabilizujícím prvkem.
Při individuální výuce malých dětí je základem hra lidových i dětských umělých písní a koled, které
sami znají a mohou si je i sami zazpívat, nebo aspoň zarecitovat text. Nácvik dlouhých i nasazovaných
tónů, rozehrávacích i nátiskových cvičení je potřeba velmi citlivě vkládat mezi oblíbené písně. Stejně
tak je nutno zacházet s hrou již neznámých melodií a krátkých cvičení.
U středně starých dětí jsou pochopitelně více přitažlivé melodie a skladbičky, které neznají a jsou pro
ně nové. Zde je nutný citlivý výběr cvičení a etud, které mají sloužit k technickému a nátiskovému
rozvoji, ale pro žáka nesmí být ve většině příliš vnímány jako „dryl“. Je potřebné, aby se nátisková
a technická cvičení dostávala žákovi tzv. „pod kůži“ postupně a přirozeně. Po určité době je i on sám
schopen vnímat přínos této činnosti.
Výběr přednesových skladeb je dnes velmi usnadněn možností využití již zmiňovaného zahraničního
notového materiálu. Mimo klasických skladeb je zde velký výběr soudobých originálních skladeb i
transkripcí a nejrůznějších úprav i z hudby jazzové, populární a rockové. Možnost použití doprovodů
z CD nebo programu Smart Music je pro žáky v tomto věku velmi přitažlivá a motivační.
Velmi důležitou součástí motivace žáků všech věkových kategorií je hra v nejrůznějších komorních,
souborových a orchestrálních uskupeních.
Tak, jako v mnoha jiných oborech činností se děti velmi rády sdružují do kolektivů, je tomu stejně
i v oblasti studia na hudební nástroj. Hra v souboru přináší žákům nejen rozvoj jejich schopností
v oblasti hry na nástroj, ale i rozvoj a realizaci v dalších oblastech jejich celkového osobnostního
vývoje.
U starších žáků je v naprosté většině hra na daný nástroj už pevnou součástí života a jsou tzv.
stabilizovaní v individuální hře, ale též ve hře komorní nebo orchestrální. Mnozí se stávají příklady
a vzory pro mladší žáky.
Pro všechny žáky napříč celým věkovým spektrem je významnou motivací časté vystupování na
nejrůznějších koncertech a společenských akcích. Je to další z momentů, kdy se hra na nástroj stává
nedílnou součástí života mladého člověka a zároveň je nezanedbatelný jeho aktivní vliv na hudební
a společenský život v daném místě.
Další důležitou motivační oblastí je aktivní účast na soutěžích. Nejde zde jde jen o samotnou přípravu
pro soutěžní vystoupení, při které žák zpravidla udělá velký pokrok. Účast na soutěžích má i další
rozměry. Žák se může nejen porovnat se svými vrstevníky ve svém nástroji, ale má možnost si živě
poslechnout mladší i starší hráče. Také má možnost slyšet i jiné nástroje a celkově si utvářet svůj názor
na předvedené výkony. Je mnohdy přínosné tyto dojmy zkonzultovat se svým učitelem a tak směřovat
k vyváženému posouzení.
Samozřejmě dnes snad každý pedagog používá různé audio i video nahrávky nejrůznějších interpretů
z celého světa jako kladné nebo záporné příklady hry a též svým žákům doporučuje účast na živém
koncertě profesionálních orchestrů a interpretů.
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Soutěže dostupné u nás
V České republice probíhají především v tříletých cyklech soutěže vyhlašované MŠMT. Probíhají na
úrovni okresních, krajských a ústředních kol. V jednom roce se koná soutěž sólová, v dalším je
komorní hra a ve třetím soutěží orchestry všech typů / dechové, jazzové, estrádní/.
Další velmi významnou soutěží je již Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů v Brně. Koná
se v dvouletých cyklech a je jednokolová. / Junior – pro ZUŠ/.
Nedávno se zařadila mezi národní soutěže dechová soutěž v Ostravě – pořadatelem je konzervatoř
Ostrava.
Dále je přínosné využít možnosti účasti na soutěžích v komorní hře.
Nejvýznamnější v této oblasti je již výše zmíněná soutěž vyhlašovaná MŠMT v tříletých cyklech.
Další soutěží v oblasti komorní hry je každoročně vyhlašovaná interpretační soutěž komorní hry
v severomoravské Vidnavě. Tato soutěž je v celostátním rozsahu a je jednokolová.
Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů:
Nejvýznamnější příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogů je účast na některém z interpretačních
kurzů, pořádaných v letních prázdninových měsících.
Těchto kurzů je možno se účastnit jako aktivní nebo i pasivní účastník. Oba způsoby jsou velmi
přínosné.
U nás jsou velmi vhodné pro žáky ZUŠ hornové kurzy v moravském Šternberku. Na mezinárodní
úrovni je u nás dostupný Hornclass konající se v posledních letech v Praze Břevnově. Tyto kurzy jsou
ovšem vhodné pro starší a vyspělejší žáky.
Další možností vzdělávání jsou jednodenní semináře, které lze zorganizovat tzv. „ na míru“ dle
aktuálních potřeb pedagogů daného regionu.
Nedílnou součástí / i když neoficiální/ vzdělávání je účast /poslech/ pedagogů na soutěžích. I když se
učitel neúčastní soutěže se svými žáky, je velmi přínosné zúčastnit se jako posluchač.
Příklady moderní literatury ze zahraničních nakladatelství:
Method for Horn - Look, Listen, Learn sešit 1, 2, 3
Look, Listen Learn – Favorite songs for Horn
The Canadian Brass Book of Begginning Horn Solos
The Canadian Brass Book of Easy Horn Solos
Výběr z notového materiálu výukového hudebního programu Smart Music
Všechen tento notový materiál lze objednat přes internetový obchod „ e-noty“

