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PREDSTAVITEV

Novo leto je pravi čas za nov začetek

Glasbena šola na daljavo
..Tudi vi se lahko naučite igranja klavirja, kitare in drugih inštrumentov kar iz domačega naslonjača. Uspeh zagotovljen!..

nje na domačih in službenih zabavah, porokah,
na piknikih itd.

Komu je namenjena ta oblika učenja?
Produkt je namenjen vsem, ki bi se radi naučili
igrati svoj priljubljeni inštrument in jim to iz različnih razlogov do danes še ni uspelo:

Kaj je glasbena šola na daljavo?
Glasbena šola na daljavo je sodoben produkt, ki
je namenjen glasbenemu izobraževanju vseh
generacij. Na DVD-jih so posnete video lekcije,
na katerih inštruktorji prikazujejo vaje in pesmi
za učenje inštrumenta, vse skupaj pa je podprto
tudi z razlago glasbene teorije. Bistvo je v tem,
da samostojno osvajate glasbene lekcije doma
v svojem prostem času in nimate problemov z
usklajevanjem in obiskovanjem učnih ur, pa tudi
cena je dostopna za vsakogar.

• otrokom, ki jim bo igranje nedvomno koristilo
v nadaljnjem življenju, razvijalo bo njihovo kreativnost in zapolnilo “prosti tek”, ki ga doživ
ljajo mladostniških letih,
• mlajšim in starejšim moškim, ki bodo veliko
bolj samozavestni na različnih zabavah, zagotovo se bodo ženski pogledi bolj pogosto
ustavljali na njih med izvajanjem svojih novih
spretnosti,
• ženskam vseh let, ki bodo lahko izrazile svojo
kreativnost in čustva na povsem nov in izviren način – na zabavah, doma, v družbi prijateljic, med otroki, na piknikih in še kje.

Kakšne so cene paketov?
Cene se gibljejo od 145 do 295 evrov (odvisno
od paketa). Pri inštruktorju bi za tak obseg ur
odšteli prek 1400 evrov. Sicer pa toliko stane

srednje dober mobitel ali pa nekaj tankov
bencina - paket pa je le odlična naložba v vašo osebnost.

Zakaj bi se odločili za

glasbeno šolo na daljavo?

• NABOR PESMI –izobraževanje zajema tudi
narodno in moderno glasbo,
• RAZPOREJANJE ČASA – sami si lahko določie
kdaj in koliko vadite,
• UDOBNOST ŠTUDIJA – veliko bolj udobno je
delati doma kot pa hoditi na učne ure, mnogi
nimajo možnosti obiskovanja glasbene šole,
• PRIHRANEK ČASA, ki bi ga namenili za vožnjo
k inštruktorju, parkiranje, usklajevanje, itd,
• PONAVLJANJE – lekcijo na videu si lahko zavrtite večkrat,
• NIŽJA CENA – v primerjavi z inštruktorjem je
cena bistveno nižja,
• DARILO – paket lahko poklonite npr. sodelavcu ob odhodu v pokoj, novo leto, rojstni dan, ...
Če vas vas učenje glasbe na daljavo zanima, za
več informacij obiščite www.glasbena-sola.com,
pišite na mail info@glasbena-sola.com ali pokličite na telefon 040/300-500.
(P. R.)

Kako poteka učenje in kakšno
znanje pridobite?
Zavrtite si lekcijo na DVD-ju in ponovite vajo s
svojim inštrumentom, pri učenju pa uporabljate
tudi dodatno učno gradivo. Če ste kdaj v dvomih o pravilnosti, se obrnete na inštruktorja. Računalniško znanje ni potrebno, enako velja za
glasbeno predznanje.
Program pri večini inštrumentov traja 70 lekcij
(vsak teden ena lekcija), kar predvidoma pomeni leto in pol igranja. Seveda pa si lahko trajanje
priredite po svojih zmožnostih, glede na čas, ki
ga imate na voljo, priporočljivo pa je vaditi vsaj
15-20 minut na dan.
Pridobljeno znanje je primerljivo s klasično glasbeno šolo oziroma obiskovanjem inštruktorja.
Poleg teorije pa se naučite tudi več kot 50 znanih pesmi. Po uspešnem zaključku izobraževan
ja imate dovolj znanja za samostojno igranje inštrumenta in spremljanje petja, pa tudi za igra-

www.racunalniske-novice.com
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