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Nauka gry na klarnecie
Klarnet to instrument dęty o pięknym, lirycznym dźwięku. Klarnety to jedne z najwyżej
grających instrumentów w orkiestrze. Przewyższają je jedynie flety, flety piccolo i oboje.
Większość szkół muzycznych oferuje naukę gry na klarnecie. Jednak jeżeli nie jesteś już
uczniem albo nie masz możliwości do niej uczęszczać, nauczymy Cię jak grać na klarnecie.
Kroki
1. Odpowiedni klarnet dla początkujących nie powinien być gratem znalezionym na
strychu, na którym grał Nasz dziadek. Powinien to być instrument w miarę zadbany, o
sprawnym mechanizmie i poprawnie strojący. Zwłaszcza to ostatnie jest bardzo ważne
dla rozwijającego się klarnecisty. Jest wiele dobrych modeli dla początkujących.
Bardzo dobrze nadają się do nauki klarnety Yamaha. Jeżeli masz problem skontaktuj
się ze znanym dealerem w Twoim rejonie. Klarnet może być nowy jak i używany, nie
koniecznie od razu drewniany.
2. Najlepiej jest aby zacząć naukę z profesjonalnym nauczycielem. Tylko on pokaże
nam jak poprawnie oddychać, jak trzymać zadęcie. Możesz skontaktować się też z
Naszym serwisem e-klarnet ( www.e-klarnet.pl/klarnety.php ) na pewno pomożemy
Ci znaleźć kogoś w Twoim rejonie.
3. Składamy klarnet. Zacznij od najdłuższej części. Połącz ja razem czarą głosową
(jeżeli nie pasują, pokręć nimi w koło, aż się dopasują, nigdy nie rób tego na silę gdyż
możesz uszkodzić klarnet). Pamiętaj aby przed składaniem posmarować korki
specjalnym smarem. Teraz połącz ustnik z baryłką, a następnie połącz je z górną
częścią klarnetu (druga najdłuższa cześć klarnetu). Następnie złóż tak otrzymane
części razem (jedna z czara druga z ustnikiem). Podczas tej czynności nie zapomnij
pokryć wszystkich dziurek palcami, w przeciwnym razie nie uda Ci się złożyć
klarnetu. Bądź pewny że specjalny mostek pomiędzy dwoma najdłuższymi częściami
jest złożony poprawnie i odpowiednio do siebie przylega. Sprawdź czy klarnet jest
ułożony w jednej linii i wszystkie jego części przylegają do siebie. Ma to ogromne
znaczenie i wpływa na to czy klarnet będzie stroił czy nie.
4. Nakładamy stroik na ustnik. Włóż stroik do ust albo do wody aby go namoczyć.
Następnie załóż go na ustnik klarnetu, cieńszą strona na górze. Sprawdź czy pomiędzy
górną stroika, a górą ustnika znajduje się niewielka, wąska linia (jakiś 0.5-1mm).
Nałóż ligaturkę. Niektóre ustniki do klarnetu mają specjalne linie, które wyznaczają
miejsce założenia ligaturki. Jeżeli u Ciebie nie ma, ułóż ligaturkę tak aby jej górna
linia znajdowała się poniżej wystruganej części stroika. Część gładka stroika powinna
być pokryta ligaturą. Skręć ligaturkę tak aby stroik nie poruszał się. Możesz też
korygować teraz ustawienie stroika. Nie skręcaj za mocno.
5. Podwiń dolną wargę nad dolnymi zębami i włóż ustnik do ust, z stroikiem
opierającym się na Twojej dolnej wardze. Delikatnie opuść brodę. Twoje górne zęby
powinny nieznacznie dociskać górna cześć ustnika (po drugiej stronie stroika). Górna

warga spoczywa normalnie. Ta pozycja przypomina trochę ustawienie ust jak
gwizdamy, tylko dolna warga ustawiona jest na zębach.
6. Przybliż kąciki ust do ustnika i otocz go nimi (jak torebka z zamkiem, z zamkiem w
kącikach twoich ust). Kiedy dmuchasz nie wydymaj policzków!




Kiedy wydobywasz dźwięk bez pokrywania żadnej z dziurek i klapek, grasz G
na B klarnecie, co odpowiada F na fortepianie.
Jeżeli nie możesz wydobyć z klarnetu dźwięku powtórz kroki 3, 4 i 5.
Jeżeli klarnet skrzeczy, popróbuj różnych ustawień ust. Pozmieniaj zadęcie.
Nie dociskaj za mocno ustnika zębami, zwłaszcza stroika. Użyj mięśni ust do
korygowania ustawienia, a także popróbuj z delikatnym wysuwaniem,
chowanie dolnej szczeki. Jak grasz powiedz słowo „ti”, które powoduje
prawidłowe ustawieni ust podczas gry na klarnecie.

7. Weź klarnet ponownie. Na dole, pod stroikiem jest dziurka. Pokryj ją palcem bez
naciskania klapki.


Jeżeli wydałeś dźwięk to jest to F (Es na fortepianie)

8. Pokryj pierwszą dziurkę od góry, po drugiej stronie tej pierwszej.


Zagrałeś dźwięk? Jeżeli tak jest to E

Aby dowiedzieć się więcej o nauce gry na klarnecie odwiedź :
www.e-klarnet.pl/klarnet/Nauka_gry_na_klarnecie_2.pdf

Wszelkie pytania i wątpliwości kierować na forum. Z chęcią odpowiemy.
http://www.e-klarnet.pl/forum/porady-i-ciekawostki-vf48.htm

