které používáme, jsou rozmanité. Více než 50 let
se zabýváme výzkumem v oblasti hudební pedagogiky, abychom do praxe uváděli ty nejúčinnější
metody. Jsme specialisté na skupinovou výuku.

... bude patřit do Vašeho minimálního repertoáru,
pokud absolvujete všech šest dílů učebnice Fun Key.

... tak budete nejčastěji hodnotit program "Fun
Key". Je to dáno nejen využitím nejnovějších
poznatků z oblasti hudebního vzdělávání, ale i
atraktivním výběrem skladeb a doprovodů,
které jsme vyvinuli speciálně pro Vaše děti.

Z á ž i tek úspěchu ...
namísto suché teorie - to je náš princip.
K tomu nám slouží mnohostranné hudební
možnosti vlastní keyboardové hry a široká nabídka
známých hudebních skladeb všech žánrů a stylů.

Profesionálně zpracované ...
hudební doprovody jsou neocenitelnou pomůckou, které činí domácí opakování atraktivnější
a efektivnější. Navíc se snažíme naše učebny
vybavovat nejnovějšími aktuálními typy nástrojů.

Hudební vzdělávání ...
... je víc než "jen" muzicírovat. Rozvíjí, vedle již
zmíněných schopností, i mezilidské vztahy a dává
prostor pro společné zážitky a kreativní činnosti.

MWFKFLYER

P ř í j emný a srozumitelný ...

výuka na keyboard pro děti od osmi let,
mládež a dospělé

500 skladeb

Fun Key

M e t ody,

výuka na keyboard pro děti od osmi let,
mládež a dospělé

Fun Key

Keyboard ...

Cíle ...

... je klíčem do světa hudby. Nabízí mnohostranné
hudební možnosti, ať již preferujete klasiku,
rock, pop, jazz ...

... hráče na keyboard jsou rozdílné. Každý má svoje
vlastní představy a přání. Někdo si chce hrát jen
sám pro sebe a svoje potěšení, další touží hrát
ve skupině. Pro všechny však platí: bez solidních
základů techniky hry a využití technických možností
nástroje Vám radost ze hry dlouho nevydrží.

"Be your own band ..."
... Mohu být sám skupinou? Na první pohled se to zdá
nelogické. Vždyť skupinu přece tvoří další spoluhráči.
Při hře na keyboard však můžete zažít pocit hry ve
skupině, i když nemáte spoluhráče. Skupinu tvoříte
Vy a Váš keyboard. A to nejlepší nakonec: sami
rozhodujete o tom, co a jak bude skupina hrát!

Správný učební program,
chuť k muzicírování, kvalifikovaný učitel a kvalitní
keyboard jsou základními předpoklady úspěchu.
Hudební možnosti keyboardu jsou mnohostranné,
ovšem hudbu vytváří vždy nakonec člověk. Čím
solidnější má hudební vědomosti a dovednosti,
tím trvalejší je radost z muzicírování.

"Fun Key" ...
... je název úspěšného a moderního vyučovacího
programu na keyboard, který byl speciálně
vytvořen odborníky z oddělení YAMAHA Music
Education pro otevřenou skupinovou výuku.

YA M A H A M u s i c Education
- k o m p e t e n c e,
kterým můžete důvěřovat: více než 50 let výzkumu
v oblasti hudební pedagogiky, vývoje vyučovacích
materiálů, propracovaný systém vzdělávání
učitelů a více než 30 miliónů žáků po celém světě.

H r a v o u f o r m o u ...
... a v přehledných skupinách Vám přiblížíme hru na
keyboard. Naším cílem je probudit a podporovat
radost z hudby a vlastního muzicírování. Jednou
týdně přijdete do naší hudební školy a zažijete
pocit: Učení je radost - od samého začátku!

