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Pre mladých hudobníkov
Prezentácia  učebnice  Erika  Rothensteina   „Progresívna  škola  hry  na  saxofóne“  a
cyklusu  skladieb    „Detské  piesne“ zborníka  detských  skladieb  pre  saxofón  (autori
skladieb  :Ľuboš  Bernáth,  Ľuboš  Šrámek,  Nikolaj  Nikitin,  Viliam  Gräffinger,  Ester
Wiesnerová, Erik Rothensteinako) i ďalšej literatúry. 
Cieľom je vedenie detí k samostatnosti a rozvoju hudobného myslenia  a oboznámenie
pedagógov so systémon a koncepciou výučby, ktorá sa dajú aplikovať okrem saxofónu i
na ďalšie nástroje. 

Pre pokročilých hudobníkov
-vybrané  prednesy  z  klasickej  svetovej  saxofónovej  literatúry,  predstavenie  skladieb
slovenských autorov napísaných  na objednávku telesa Lento Ad Astra  pre saxofón ako
iprearanžované skladby (J.S. Bach, C. Debussy, J. Nauails, E. Bozza ….)
-populárne a jazzové skladby (vybrané podľa potreby a požiadaviek školy – štýlotvorná
interpretácia,ako  začať  s  improvizáciou,  rytmický  &  melodický  koncept,  stupnice  a
harmónia
-vysvetlenie  základov  teórie,  presahy medzi  klasikou  a  jazzom,  predtsavenie  skladieb
pohybujúcich sa na tomto rozhraní 

Technická časť
-odporúčané  technické  cvičenia,  systém  warm  up  (rozcvička),  alternatívne  hmaty,
prezentácia  konceptu učebnice -artikulácia, dýchanie, alikvóty a pod., nadrozsahové tóny
-scatové rytmické cvičenia & rytmická rozcvička

Prednesy
-vybrané prednesy z klasickej svetovej saxofónovej literatúry, predstavenie skladieb

slovenských autorov napísaných  na objednávku telesa Lento Ad Astra  pre saxofón ako i
prearanžované skladby (J.S. Bach, C. Debussy, J. Nauails, E. Bozza ….)

-populárne a jazzové skladby (vybrané podľa potreby a požiadaviek školy – štýlotvorná 
interpretácia, začiatky improvizácie, stupnice a pod.)
-vysvetlenie základov teórie, presahy medzi klasikou a jazzom, predtsavenie skladieb 
pohybujúcich sa na tomto rozhraní 

http://www.lentoadastra.com/


Workshopy sú určené pre všetky dychové nástroje ako i všetkých pedagógov a
žiakov, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku.

Workshopy sa uskutočňujú od roku 2015. Skupina Lento Ad Astra popri workshopoch
podľa požiadaviek a dohody odohrá aj klasický koncert, resp. koncer prepojený s

konferovaním a vysvetlením interpretovaných skladieb. 
Workshopy prebehli v ZUŠ  v Bratislave – M.Ruppeldta , Ľ.Rajttera, J. Kresánka a na

štátnom konzervatóriu. V  regiónoch v Ružomberku, Slovenskej Ľupči, Trnave, Bojniciach.
Lektori znovu dostali pozvanie  do týchto škôl ako i do ďaľších na Slovensku.


