
 
 

   

 

 

 

Rotaļīgi ... Praktiski panākumi... 

... un nelielās grupās mēs Jūs iepazīstināsim ar ģitāras spēli. ... sausas teorijas vietā – tāds ir mūsu princips. 

Mūsu mērķis ir modināt un vairot Jūsu prieku, ko var gūt Visaptveroši tiek izmantotas ģitāras daudzpusīgās muzikālās 

Muzicējot. Vienreiz nedēļā Jūs satiksieties mūsu mūzikas skolā iespējas. Atšķirīgas vecuma un interešu grupas mēs stimulējam 

ar savu mācību grupu un piedzīvosiet atbilstoši tam, kāda ir to dalībnieku izturēšanās mācoties. 

 Mācīšanos ar prieku – jau no paša sākuma! 

Metodes... 

... ar kurām mēs to sasniegsim, ir daudzveidīgas. Jau vairāk nekā

50 gadus mēs pētām mūzikas pedagoģiju, lai Jūs varat sekmīgi 

Muzikālā ziņā profesionāli... mācīties, izmantojot visiedarbīgākās metodes. Mēs esam 

speciālisti, kuri organizē cilvēka uztverei piemērotu mācīšanos,

stundās izmantojot atklāta grupu darba formu. ... mediji Jūs motivējoši atbalstīs mācību stundā un mājās 

Ģitāra – prieks spēlēt uz sešām stīgām 

vingrināšanās laikā. 



  

    

   

Ģitāra – prieks spēlēt uz sešām stīgām 

„Vajadzētu iemācīties ... Pirms varēšanas ... 

... spēlēt ģitāru,” arī jūs varbūt esat kādreiz tā nodomājis. ... jādara. Ienirstiet mūzikas pasaulē! Izbaudiet mirkli, piedzīvojiet, 

Iespējams, jūs esat piedzīvojis, ka kāds, kurš uz ģitāras prata ka ar jūsu pašu rokām ieskanas pazīstams skaņdarbs, sajūtiet,  

nospēlēt tikai trīs akordus, pēkšņi tika pamanīts un atradās ka citi ar prieku klausās jūsu spēli un kā mūzika viņus saviļņo! 

Kurš agri pieskaras stīgām ... 

uzmanības centrā. Daudzi to vēlētos, taču ģitāras spēles paņēmieni  

un tehnika šķiet sarežģīti un kurš gan grib piedzīvot neveiksmi. 

Pareizā mācību programma, 
Ģitāras spēlei tas vēlāk varbūt spēlēs pirmo vijoli,” vēsta tautas gudrība. Protams, 

vēlme muzicēt, kvalificēts skolotājs un labs instruments ir lai meistarīgi apgūtu kāda mūzikas instrumenta spēli, sākt mācīties

... ir tik daudz virzienu: klasika, roks, latino, folkmūzika, džezs vai panākumu priekšnoteikumi. Klausīties un atkārtot dzirdēto, to spēlēt vajadzētu pēc iespējas agrāk, taču ģitāra nav tikai 

flamenko - muzikālā amplitūda ir milzīga. Atnāciet uz izmēģinājuma eksperimentēt un – spēlēt, spēlēt un vēlreiz, spēlēt – tas viss koncertzālei domāts instruments. Daudziem tā saistās ar 

stundu, pamēģiniet sākt spēlēt un arī slavenos trīs akordus jūs palīdzēs jums dabiski apgūt muzicēšanu.romantiskiem vakariem pludmalē pie nometnes ugunskura vai 

iemācīsieties ātrāk, nekā domājāt. 

„Prieks spēlēt uz sešām stīgām“ ...  

– tā saucas panākumiem bagātā un modernā akustiskās ģitāras 

spēles mācību programma, kas ir speciāli radīta mācību stundām 

ar atklāta grupu darba formu. Tā ir paredzēta jauniešiem un 

pieaugušajiem un to ir radījusi un attīstījusi YAMAHA Music  

Education.. 

jautru draugu pulku kalnu namiņā pie degoša kamīna.


