UKULELE, MINDENKI EGYÜTT!
CÍMEN ÚJ, MAGYAR NYELVŰ UKULELE TANKÖNYV JELENT
MEG
I.
Megjelent az Ukulele, mindenki
együtt! című tanári kézikönyv,
amelyet Joachim László és
Schäfer Zsolt írtak. (Ezen az
oldalon érhető el.)
A hiánypótló könyv James Hill, a
virtuóz kanadai ukulelejátékos és tanár neve által fémjelzett,
elsősorban csoportos oktatásra
kitalált és Kanadában már régóta
használt Ukulele in the Classroom
tankönyvsorozat
első
kötetét
egészíti ki tizenöt, magyar
népdalokra, illetve régi zenére
épülő leckével.
A könyv
 egy tanári kézikönyv, amely
elsősorban
zenetanároknak
készült,
akik
ukulele
segítségével szeretnének zenét tanítani (Mi mindenre jó az ukulele a
zeneoktatásban? A Parlando 2021/5. számában megjelent, néhány oldalas
cikkében többek között ezt próbálta körbejárni az egyik szerző, Joachim
László.)
 43 oldalas e-könyv (a tartalomjegyzék és további mintaoldalak a
webshopban)
 15 magyar népdalon alapuló leckét tartalmaz
 többszólamú feldolgozásai differenciált tanításhoz íródtak
 könnyen beilleszthető az Ukulele in the Classroom első kötetének leckéi közé
 mély és magas G-húros ukulelével egyaránt használható
 módszertani tippeket ad a tanároknak
 dalaihoz midi formátumú hanganyag tartozik



tanulóknak szánt oldalai szabadon nyomtathatók, így a diákoknak nem kell
megvásárolniuk, hanem megkaphatják a tanártól

elsősorban csoportos oktatásra van kitalálva, egyéni tanítás esetén a tanár
tudja valamennyire "pótolni" a csoport hangzását és eljátszani a kimaradó
szólamokat
 esetleges későbbi kiadásait (javítások, bővítések) emailben fogja megkapni a
kedves vásárló


A szerzők James Hill szakmai lektorságának köszönhetően kiválóan tudták
kamatoztatni az „Ukulele in the Classroom” program több évtizedes
tapasztalatát ennek az új könyvnek a megírásakor.
A könyv remélhetőleg hasznos segítséget tud majd nyújtani a zenetanároknak,
énektanároknak, és James Hill előszavából idézve: Élvezzétek!
A http://www.ukulelemindenkiegyutt.hu/ vagy a
https://www.uketropolis.com/ukulele-mindenki-egyutt oldalon
megvásárolható (paypallal és bankkártyával is lehet fizetni).

II.
Elindult az Ukuleletanítás facebook-csoport
Elindult az Ukuleletanítás facebook-csoport, ami az ukulelét (is) tanítók, az
ukuleletanításon gondolkozók vagy az iránt érdeklődők számára jött létre. A
csoport céljai: egymás szakmai segítése, fórum biztosítása szakmai kérdések,
problémák megbeszélése, ötletek, ismeretterjesztés, vélemények, viták számára.
A tagok megoszthatják tapasztalataikat, kérdéseiket, anyagaikat egymással.
(Tananyagok és kották is megoszthatók, a szerzői jogoknak megfelelve.)
A kedves olvasókat is szeretettel várjuk a csoportban! Bátran szóljanak a csoport
iránt esetleg érdeklődő kollégáiknak, ismerőseiknek is!
https://www.facebook.com/groups/ukuleletanitas

