
KNÍŽKA 1 a 2
počátky hry ve 3. poloze

KNÍŽKA 3
přednesové skladby ve 3. poloze

KNÍŽKA 3
sešit klavírních doprovodů

Připravujeme:

KNÍŽKA 4 – nejmenší etudy pro
malé a ještě menší houslisty
(nácvik výměn 1.–3. polohy)

KNÍŽKA 5 – nejmenší etudy pro
malé a ještě menší houslisty
(nácvik výměn 1.–5. polohy)
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HOUSLOVÉ KNÍŽKY
pro radost

HOUSLOVÉ KNÍŽKY
pro radost
aneb začínáme ve 3. poloze

ilustrace Martina Špinková

nově vydává nakladatelství Bärenreiter Praha

Nová řada učebnic hry na housle pro děti založená na výuce
ve 3. poloze od samého počátku studia

Eva Bublová



Většina houslových škol pro začátečníky se po značnou dobu omezuje na
1. polohu, a to v přesvědčení, že je výhodné zvládnout všechny prvky hry
nejprve v ní. Materiál shrnutý v HOUSLOVÝCH KNÍŽKÁCH 1–5, který
vznikal běhemmnoha let intenzivní práce autorky s malými houslisty, nabízí
variantu – osvojování hry ve 3. poloze od samého počátku studia. Tento me-
todický postup je z řady hledisek (zejména anatomického, motorického
a psychomotorického) přirozenější a zdravější cestou kmnoha prvkům hous-
lové techniky. Houslové knížky jsou rozvrženy do pěti dílů. Jsou koncipo-
vány tak, aby mohly být použity jak pro úplné začátečníky, to znamená, že
plní po určitou dobu funkci elementární „houslové školičky“, tak pro děti,
které již hrají v 1. poloze (v tomto případě slouží jako doplňující materiál
v kombinaci s jakoukoli školou).

EVA BUBLOVÁ vyučuje v Hudební škole hlavního města Prahy a na Gym-
náziu Jana Nerudy v Praze (studium s hudebním zaměřením). Je absol-
ventkou Pražské konzervatoře (Josef Micka), Akademie múzických umění
(Václav Snítil) a kurzů Michaila Vaimana a Zachara Brona. K celoživotním
tématům její pedagogické práce patří především přirozené rozvíjení pohy-
bových dovedností dítěte, úsilí o komplexnost hudebního vývoje, tzn. o se-
pětí nástrojové praxe a hudební teorie a snaha o stálou přítomnost a soulad
emocionální a racionální složky při hře (práce s krásou zvuku, s frázováním,
dynamikou, stylem).
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KNÍŽKA 1 a 2
• Obsahuje základní materiál pro hru levé ruky ve 3. poloze na nejnižším
stupni výuky. Originální metodou postupně uvádí také do základů smyč-
cové techniky.

• Dbá důsledně o prolínání praktické hry s osvojováním teoretického mi-
nima – řazením kapitol po intervalech a jejich pravidelným strukturová-
ním: levá ruka, pravá ruka, notový zápis, rytmus, nové pojmy.

• Kromě dovedností čistě technických, intonačních a zvukových se snaží
položit základy k cítění fráze a dynamiky, rozvíjet emocionální složku dět-
ského projevu a probouzet fantazii.

• Žádá nejlépe stoprocentní hru zpaměti, poskytuje podněty ke stálému
zpěvu z not.

• Pracuje s krátkými písničkami, říkadly nebo skladbičkami místo nezáživ-
ných cvičení.

• Ve spolupráci s ilustrátorkou dává dětem do rukou nejen „noty na hraní“,
ale také inspiraci k hovorům o hudbě, k přemýšlení, k otázkám a hledání
odpovědí.
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KLASICISMUS

KNÍŽKA 3 (spoluautor Vladimír Roubal)

• Obsahuje repertoár s klavírem výhradně ve 3. poloze bez výměn, vhodný
pro první pódiové zkušenosti.

• Čtyři oddíly (ve stylu folkloru, baroka, klasicismu, romantismu) zahrnují
14 skladbiček, seřazených od nejsnazších po náročnější.

• Repertoár je hratelný paralelně s knížkou 1 a 2, jedná se o doplňkový
přednesový materiál. Další obtížnější kousky na 2. díl navazují.

• Stručné doprovodné texty rozšiřují obzory v oblasti hudební historie
a teorie (formy, názvosloví, skladatelé atd.)

• Je rozšířena o samostatný sešit klavírních doprovodů.

KNÍŽKY 4–5 přinesou nácvik výměn poloh (1.–5. poloha).

Váš prodejce:
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