
7-dniowy Kurs Perkusji - Dzień 3 (ŚRODA)

Ruszamy!

W tym dniu skupimy się na poprawianiu umiejętności motorycznych. Ulepszać będziemy 3 parametry,
nad którymi perkusista pracuje w zasadzie całe życie: timing (precyzja grania), dynamika (zakres
głośności w jakiej wygodnie jest nam operować) i szybkość.

Zaczynamy od ćwiczeń na precyzję time’ową, bardzo ważnych, bo w końcu płacą nam za “trzymanie
rytmu”… ;)

1.Lepszy timing - ćwiczenia:

Przygotowałem kilka ćwiczeń, warto trenować je regularnie, w pełnym skupieniu, licząc sobie w
głowie lub na głos wartościami jakie występują w zapisie (gdy ósemki, liczysz 1 i 2 i 3 i 4 i, gdy triole,
liczysz np: 1 a i 2 a i … itd.). Tych kilka przykładów mocno rozwija poczucie rytmu.

(1) Trening z “dziurą” w takcie. Moja ulubiona forma ćwiczenia time’u. Wszystkie przykłady
trenujesz oczywiście z metronomem, przy czym do pierwszych trzech nie potrzebujesz go
nagłaśniać, ani zakładać słuchawek.

Na tym właśnie polega istota “dziury”, czyli na 4 w takcie nie grasz, dzięki czemu słyszysz
jedno z uderzeń metronomu. Pozostałe wartości są precyzyjnie zagrane w punkt
uderzającego klika (zacznij od bardzo wolnego tempa, np. 60 BPM, wsłuchując się dokładnie
w klika, by nie słyszeć go na 1 2 i 3, a usłyszeć precyzyjnie na 4).

(2) Omijanie nuty głównej - gramy na “i”.

Wzmacniamy puls, uderzając dokładnie pomiędzy metronomem, grającym na 1 2 3 4.
Liczenie pomoże precyzyjnie uderzać na “i”. Zacznij od werbla / padu, przenosząc później
ręce na zestaw, a nawet grając groove ćwierćnutowy (szczegóły w filmie).

(3) I trudniejsza wersja ćwiczenia. Również wypełniamy przestrzeń pomiędzy nutami głównymi
taktu, ale triolowo, grając drugą i trzecią triolę w grupie.
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2.Lepsza dynamika - zwiększamy zakres głośności.

Pamiętaj o niby oczywistej zasadzie, że aby uzyskać większą siłę, musimy zwiększyć dystans
z jakiego uderzamy (krótka droga pałki = większa szybkość, ale mniejsza siła), czyli uderzasz
z większej wysokości chcąc zagrać głośniej i z mniejszej, aby zagrać ciszej.

(1) Skrajnie głośno - skrajnie cicho. To pierwsza bardzo skuteczna grupa ćwiczeń,
polegających na tym, że stałą figurę grasz w zmiennej dynamice.

Cztery pierwsze uderzenia akcentujesz a pozostałe cztery wyciszasz do ghostów.

(2) Płynna zmiana głośności - crescendo (coraz głośniej). Gramy regularne wartości
rytmiczne, zwiększając stopniowo -jednolicie - głośność, czyli początek taktu bardzo
cicho, a ostatnie szesnastki w takcie bardzo głośno. Od nowego taktu tak samo.

Ćwiczenie to można rozwinąć, np. do postaci dwutaktowej - w drugim takcie wyciszasz, na tej samej
zasadzie.

UWAGA: Bardzo ważna jest kontrola time’u, ponieważ mamy naturalną tendencję do przyspieszania,
grając głośniej i zwalniania, grając ciszej. A więc zwłaszcza w dwóch ostatnich ćwiczeniach zwracaj
pilną uwagę na stałe tempo (metronom!).

(3) Ghost przed lub po akcencie grany tą samą ręką. Trudne ale skuteczne.

Tak jak w zapisie, gramy szesnastkę + ósemkę z kropką, dwójkami. W pierwszej połowie taktu
akcentując na pierwsze uderzenie, w drugiej - na drugie. Prostsza wersja ćwiczenia - gramy
ósemkowo (pierwsze i drugie uderzenie ósemkami).

www.pawelostrowski.pl/kursperkusji

http://www.pawelostrowski.pl/kursperkusji


7-dniowy Kurs Perkusji - Dzień 3 (ŚRODA)

3.Zwiększamy prędkość rąk - ćwiczenia.

(1) Ćwiczymy różne przebiegi, najlepiej symetrycznie - od jednej i drugiej ręki, np. tak:

Bardzo ważne by ręce pracowały luźno, bez spinania mięśni. Tempo zwiększaj stopniowo.

Ćwicz na werblu i tomach (np. przekładając ósemki na tomy).

Najprostszym sposobem na wypracowanie sobie techniki, więc i szybkości, są po prostu
wszelkiego typu ćwiczenia werblowe, takie jak powyższe i setki innych.

(2) Ćwiczenie słabszej ręki. Układamy je tak, aby słabsza ręka musiała się bardziej napracować,
grając gęściej niż ręką silniejsza, dzięki czemu stopniową ją ”dogania”.

Ćwicz na werblu oraz werblu i tomach (przenosisz rękę prawą na tomy).

(3) Ćwiczenia unisono (oburącz grasz to samo). Dzięki takim ćwiczeniom trenujesz oburęczność
(ręce rozwijają szybkość równolegle), ale też precyzję time’ową (uczysz się by
uderzać dokładnie w tym samym momencie jedną i drugą ręką).

Ćwicz tak jak jak w zapisie - na werblu i tomie, zmieniając instrumenty na dowolne inne (np.
hihat i werbel, dwa tomy, ride i hihat).

Ilustracja tej części lekcji (lepszy time, dynamika i prędkość) - fragment filmu od TEGO miejsca:

(https://youtu.be/jGNS2I-dD50?t=77)

A teraz zestaw ćwiczeń groovowo-przejściowych…
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4.Podziały triolowe.

Budujemy puls w oparciu o triolę ósemkową (hihat, ride).

Kilka różnych wariantów wykonawczych ilustruje lekcja filmowa.

Drugim sposobem grania podziałów triolowych, w szybszym już tempie, jest naprzemienna praca rąk.

Lewą rękę przenosimy na werbel na 2 i 4, co wynika z naprzemienności. Ważna jest tu precyzja
time’owa oraz przecyzyjne uderzanie w werbel (aby brzmiał tak samo za każdym razem).

I drugi rodzaj pulsu, oparty na trioli - puls shuffle, czyli grupa triolowa pozbawiona środkowej trioli -
bardzo użyteczny i dynamiczny sposób grania (zwykle grany w szybszym tempie niż “pełna” triola jak
dwa ćwiczenia wcześniej).

Zapoznaj się wnikliwie z tym pulsem, by dobrze “poczuć” ten rodzaj groovu i swobodnie grać shuffle
prawą ręką (hihat, ride, floor tom).

5.Przejścia triolowe.

W oparciu o podziały tej lekcji, budujemy 3 przejścia, wpasowując każde z nich w konkretny groove.

(1) “Pełna triola” w ręce prawej. Gramy przejście półtaktowe, zaczynając od stopy na 3.

Ręce grające unisono triole na werblu i floor tomie mogą grać crescendo (coraz głośniej).

(2) Triole grane naprzemiennie - budujemy przejście (inaczej zwane wypełnieniem) korzystając
ze stałego schematu pracy rąk (PLP LPL …), zmieniając jedynie hihat na inne instrumenty.
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(3) Podział shuffle - w tym wypadku wypełniamy shuffle do pełnej trioli ghostami i werblem.

Korzystamy znów z naprzemienności rąk (PLP LPL), bo jest to układ wygodny i łatwo go użyć na
całym zestawie.

To podstawowa baza ćwiczeń tej lekcji, jest ich sporo, ale są bardzo przydatne. Więcej szczegółów w
lekcji filmowej, którą obejrzysz TUTAJ

Udanego treningu i do jutra!
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