Priročnik za najmlajše učence-začetnike flavtice (fife)
POTOVANJE S FLAVTICO
ü Sistematično odkrivanje novih tonov − prijemov,
ü vaje za dihanje in lep ton, razlaga glasbenih pojmov,
ü vaje za hitro branje not in urjenje prstov,
ü 78 pesmic in 33 duetov,
ü 47 pesmic s priloženo klavirsko spremljavo in posnetki na CD-ju.
Priročnik za najmlajše učence-začetnike flavte (zaviti ustnik ali flavta)
POTOVANJE S FLAVTO
ü Sistematično odkrivanje novih tonov − prijemov,
ü vaje za dihanje in lep ton, razlaga glasbenih pojmov,
ü vaje za hitro branje not in urjenje prstov
ü 134 pesmic in 44 duetov,
ü 94 pesmic s priloženo klavirsko spremljavo in posnetki na CD-ju.
Trije priročniki za učence flavte od 1. do 6. razreda
Vaje za flavto I, za učence 1. in 2. razreda flavte
Vaje za flavto II, za učence 3. in 4. razreda flavte
Vaje za flavto III, za učence 5. in 6. razreda flavte
ü Vaje za ton, tehniko in hitrost − lestvice, jezik, dinamiko in
vibrato,
ü postopne in prilagojene vaje po razredih,
ü glavne prvine in cilji izvajanja,
ü pomembni pedagoški napotki za učitelje,
ü literatura, kjer lahko najdemo podobne vaje,
ü veliko možnosti za stopnjevanje zahtevnosti igranja flavte in
nadaljnji razvoj.

NAROČAM:

POTOVANJE S FLAVTICO

cena: 27,00€ +distribucijski stroški (DDV vključen v ceno)

POTOVANJE S FLAVTO

cena: 30,00€ +distribucijski stroški (DDV vključen v ceno)

VAJE ZA FLAVTO I

cena: 15,00€+DDV+distribucijski stroški

VAJE ZA FLAVTO II

cena: 20,00€+DDV+distribucijski stroški

VAJE ZA FLAVTO III

cena: 25,00€+DDV+distribucijski stroški

Dobiček od prodaje priročnikov je namenjen izobraževanju otrok.
Izpolni naročnik:
Ustanova/Ime in priimek: _______________________________________________________________________
Naslov za izdajo računa: ________________________________________________________________________
Telefon: ________________ Faks: ___________________ E-pošta: ____________________________________
Davčna številka (za ustanove): __________________________ Davčni zavezanec:

Da

Ne

Datum, podpis (žig): ___________________________________________________________________________
Naročilnico pošljite po e-mailu, faksu ali po pošti na:

TISA TOP d.o.o., Zaprta ulica 2, 6310 Izola
Tel.: 05 992 70 61, Gsm: 040 831 214, Faks: 05 641 74 56
E-pošta: irena.topcievski@amis.net (Irena Topčievski)
Več informacij: info@alenkazupan.com (Alenka Zupan)
Spoštujemo vaše pravice. Z izpolnjeno naročilnico ste seznanjeni z novo uredbo GDPR.
Vabimo vas tudi, da si preberete Izjavo o zasebnosti.

