V ýuka

bluegrassového jamování
vyučuje

Voláme všechny,
kteří hrají jen
sami doma!

8 lekcí
kurzovné

Peter Ruby W

ernickovou metodou

*

každou středu od 5. února do 26. března
od 19:00 do 21:00

1.800,-Kč

Praha, Dolní Počernice

Peter Ruby začal hrát na kytaru jako

Peter’s students say:

teenager, objevil svět bluegrassu v roce 1994 a získal v
něm zkušenosti během doby, kdy žil v Austrálii a USA.
V USA navštěvoval festivaly v srdci bluegrassu (Ohio,
Kentucky, Indiana, Tennessee) a sedmkrát hostoval v
centru Nashvillského bluegrassu, ve slavné restauraci
„The Station Inn“. Jako frontman a kapelník kapely
Sunny Side získal cenu “Objev roku” Bluegrassové
asociace České republiky za rok 1998.

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

hotel Svornost

“Žádný tlak, jen
silné povzbuzování!

”

“Díky němu jsem se uvolnil a mohl
jsem ze sebe dostat to nejlepší.”
“Neustále trpělivý a příjemný a
hlavně úplně nadšený ! ”

*

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 !

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.

N avštivte BGJ am . com , klikni na Jam classes
nebo piš na p.o.ruby@gmail.com

