
 Koordinace pravé a levé ruky
Na africké djembe hrajeme dlaněmi obou rukou, přičemž zapojujeme pohyb ramen i
předloktí. Správným rukokladem, tedy určením úderů pravé a levé ruky jednotlivých
rytmických figur, zajišťujeme správnou cirkulaci energie v rámci vlastního těla, svaly
se nedostávají do křeče a hraní se tak stává pohodlnou, radostnou a energeticky
nabíjející činností.

 Dech jako hnacímotor
Základní pochopení hry tkví ve schopnosti si nejdříve zazpívat to, co se učíme hrát.
Skrze slova či slabiky se rytmické figury snáze dostávají do hudební paměti. Zpívání
při hře lépe prokysličuje svaly a mozek a vzniká dokonalé plynutí rytmického
doprovodu tzv. groove.

 Hra ve skupině
Hra afrických doprovodů spočívá ve vrstvení různých jednoduchých rytmických figur
složených třeba jen ze dvou nebo tří úderů. Správným vrstvením pak vzniká celkový
bohatě znějící doprovod jako něco nečekaného a úplně nového. Pro dosažení tohoto
synergického efektu je třeba, aby každý hráč věděl, co hraje a zároveň byl napojen i
na ostatní hráče. Všichni se poslouchají navzájem. Vyjma sólisty je každý hráč
článkem jednoho řetězu. Kouzlo synergie a pevnost nepřetrhnutelného řetězu jsou
motivací k pěstování vzájemného respektu a tolerance ve skupině a k osobnímu
růstu skrze trpělivost vůči sobě i ostatním, a skrze důslednost a zodpovědnost při
zvládnutí své úlohy.

 Radost, síla, přátelství
Cíl našich setkávání je prožívání radosti z již zvládnutého, posílení fyzické i duševní
kondice a navazování vzájemného přátelství během spolupráce. Veřejné vystupování
je třešničkou na dortu.

BUBNUJEME SE ZDENDOU
 Technika hry
Při hře na africké djembe rozlišujeme tři typy úderů, díky kterým vznikají různě tóny.
Z nich sestavujeme různě znějící doprovody a melodická sóla. Zvuková
charakteristika nástroje umožňuje napodobovat doprovod bicí soupravy. Můžeme
jej tedy používat i k doprovodu známých písní. Velkou radostí a objevováním kouzla
nástroje je i vlastní skladební činnost. Díky barvě zvuku může mít každá uvědomělá
rytmická figura své uplatnění.

 Teorie
Pro širší pochopení jednotlivých doprovodů a jejich vrstvení slouží zjednodušený
notový zápis. Hráč si vizuálně uvědomuje, které údery hraje společně s jiným
hráčem a které hraje sám.

 Možnost půjčení nástroje
Při výuce je možné si zapůjčit nástroj. Hráči budou seznámeni jak si dané rytmy či
skladby opakovat mimo výuku i pokud nevlastní svůj nástroj.

Kurzy vede zkušený pedagog Zdeněk Pec, absolvent Státní konzervatoře v Teplicích.
V současnosti působí jako učitel hry na bicí nástroje v ZUŠ Turnov, je učitelem hry na
kytaru a africké bubny v Soukromé hudební škole ABC a je hráčem v umělecké
skupině BA-TO-CU. Ve školním roce 2014/2015 působil jako učitel v základní škole
v Kamerunu.
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