
 

  

   

 

 

 

Metodes,Daudzpusīgs... 

ar kurām mēs to panākam, ir daudzveidīgas. Jau vairāk nekā 50 ... ir plašais baroka, klasikas, populārās mūzikas, roka, 
mēs veicam mūzikas pedagoģijas pētījumus, lai Jūs, izmantojot folkmūzikas, džeza un avangarda repertuārs. Blokflauta Jums 
visiedarbīgākās metodes, varat sekmīgi mācīties.  Mēs esam atklās visu mūzikas pasauli. Iepazīstiet šī instrumenta muzikālo 
speciālisti, kas organizē „smadzenēm atbilstošu” mācīšanosdaudzveidību. Ar programmas „Blokflautu spēlēt ar prieku” 

des pazīstamajiem un atraktīvajiem skaņdarbiem Jūs varat 

Piedzīvoti panākumi ... 
visur uzstāties. 

Rotaļīgi ... ... sausas teorijas vietā, ir mūsu princips. Plaši tiek izmantotas 
daudzveidīgās muzikālās un tehniskās instrumenta iespējas. 
Dažādu stilu un laikmetu kompozīcijas mūsdienīgā aranžējumā 

... un mazās grupās mēs pietuvinām muzicēšanai. Mūsu mērķis 
sagādā daudz prieka kā skolniekiem, tā skolotājiem. 

ir modināt un vairot prieku par mūziku. Katra stunda mūsu 

vingrināšanās laikā.

skolā ir kopīgs muzikāls pārdzīvojums, kurā Jūs dalāties ar 
 

saviem draugiem! Tikai šeit Jūs piedzīvosiet mācīšanos ar 
prieku jau no paša sākuma! 

Muzikālā ziņā profesionāli 

izveidoti mēdiji Jūs motivējoši atbalstīs mācību stundās un mājās 

atklāta grupu darba veidā.

Blokflautu spēlēt ar prieku 



  

 

    

 
 

 

Mūzika ir par velti, tieši tas padara to 16. gadsimtā ... Blokflautas spēlēšanai ... 

tik vērtīgu!
... tā bija gandrīz vai moderns mūzikas instruments. Turīgām ... daudz skaldņu: norunājiet izmēģinājuma nodarbību, spēlējiet 
ģimenēm piederēja dažāda lieluma blokflautu kolekcijas. pirmos toņus. Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz Jūs jau pēc īsa 
Draugi viens otru uzaicināja uz vakariem ar dziedāšanu un laika pratīsiet. Vienkārši sāciet! Jau šodien! 

 YAMAHA Music Education.

blokflautas spēlēšanu. 
 Alu cilvēki ... 

 Blokflautas spēles ... Blokflautas priekštece bija pavisam vienkārša koka caurulīte.
Attīstības procesā piemutnī tika ielikts bloks (no tā cēlies ... Mocarta tāda paša nosaukuma operā ar savu dzidro skaņu 
cēlies nosaukums – blokflauta). Šis bloks norobežo vēja kanālu aizvilina mūs fascinējošā mūzikas pasaulē. ... programma ir izveidota speciāli grupu nodarbībām un
Caur to mēs iepūšam flautā un tādējādi radām skaņu. 

paredzēta bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Šo 
„Vajadzētu prast ... aizraujošu mācību programmu speciali Jums ir izveidojusi 

Viduslaikos...

YAMAHA Music Education- kompetence,

... spēlēt blokflautu,” Jūs arī varbūt tā kādreiz esat padomājuši. 
... instrumentu sevišķi bija iecienījuši ielu muzikanti un burvju Jūs esat piedzīvojuši, cik skaidri harmonē flautas skaņas ar

Burvju flauta ... 

mākslinieki. Vēlāk blokflauta piedzīvoja uzplaukumu: kļuva par dziedāšanu vai citiem mūzikas instrumentiem un cik izteiksmīgi 
soloinstrumentu un tika spēlēta baznīcās un arī galmā. tās melanholiskais tonis veido īru tautas mūzikas raksturu. Jūs 

esat piedzīvojuši, kā baroka mūzikas virtuozi izrotātie melodiju kurai Jūs varat uzticēties: mūzikas pedagoģijas pētniecība 
vairāk nekā 50 gadu garumā, mācību materiālu izveidošana, 
pedagogu izglītošana un tālāk izglītošana,  kopumā vairāk 
nekā 30 miljoni skolnieku no visas pasaules. 

loki viegli - gluži kā lidinoties - izplešas pār pavadošo 
kamerorķestri un klausītāju sejās uzbur prieku. 

 


