ŠKOLNÍ KAPELA
Termíny:
Začínáme:
Přihlášení:
Cena:

středa 14.00 - 15.30 hod.
od 14. září 2016
vacek@kladska.cz
1.000,- Kč / pololetí.

Požadavky:
alespoň minimální hudební dovednost, schopnost a chuť spolupracovat s ostatními, disciplinovanost,
možnost cvičit individuálně, chuť hrát a tvořit.
Mé přání je, aby se všichni členové kapely scházeli na zkoušky především ze zájmu o hudbu, o tvoření hudby nikoli
pouze za účelem své prezentace.
Nástrojové obsazení: libovolné – podle domluvy (k dispozici jsou tyto nástroje: bicí, el. i akustická kytara, basová
kytara, elektrické piano, klávesy, ozvučovací technika).

Vážení rodiče a žáci,
vždy na začátku nového školního roku řešíme obsazení školní kapely. Jde o dlouhodobější proces, musíme skloubit
nástrojové obsazení, domluvit se a shodnout na stylu, který budeme hrát, na repertoáru atd. Z toho často plynou
neshody a obsazení kapely se většinou ustálí až po několika měsících. Abychom tento proces co nejvíce zkrátili a
věnovali se hned výlučně hudebním aktivitám, prosím Vás o „předpřihlášení“ na e-mailové adrese:
vacek@kladska.cz, kde vás prosím o zodpovězení několika níže uvedených otázek.
a) Jméno a příjmení žáka, třída.
b) Na jaký nástroj umí hrát, přibližně jak dobře?
c) Na jaký nástroj(e) by rád v kapele hrál(a)? (Nemusí se nutně shodovat s tím, na co umí nebo umí nejlépe.)
d) Jakému stylu by se rád v kapele věnoval(a)?
e) Jakékoliv další představy o kapele, možnosti … (Uvítám i nějaký konkrétní návrh na písničku pro kapelu.)
Během školního týdne (5. – 9. září) se pokusím se všemi zájemci osobně domluvit, popř. si uděláme orientační
zkoušku ve zkušebně. O výsledku našeho domlouvání, popř. o dalších podrobnostech Vás budu informovat e-mailem.
Bude-li to možné, pokusím se vyhovět všem zájemcům. Počítejte prosím ale raději i s variantou, že někteří
přihlášení žáci nebudou ve školní kapele moci hrát (např. z důvodu více přihlášených hráčů na stejný hudební nástroj,
odlišné představy o kapele apod.). Děkuji Vám za pochopení.
S pozdravem Oldřich Vacek

