.

sign
HR147

obrázek

název
Coco chřestidlo

anotace
Hodí se k doprovodu písní, kterým
udává rytmus.
Je ručně malované: motivy mají svůj
původ v Ghaně
a symbolizují svobodu
a vítězství.

HR 148
Cabassa s dřevěným
držadlem

Kokosový ořech opletený přízí s
korálky s dřevěným držadlem vydává
výrazný chřestivý zvuk.

HR 149

Deštné chřestidlo 2 ks

Chřestidlo vyrobené
ze speciálních semen popínavé rostiny z
deštného pralesa.

HR 150

Chřestidlo Ghana

Chřestidlo z Ghany vyrobené z víček od
lahví a držátka potaženého
pestrobarevnou látkou.

HR 151

Mexická maracas 2 ks

Dřevěná mexická maracas. Pár
přírodních chřestítek. Zdobeny malbou.

HR 152

Kastaněty

Dřevěné kastaněty. Zvuk
je vydáván dotekem obou částí přes
odpružená držadla.

HR 153

Dřevěný rourkový
bubínek

Dřevěný dvoutónový rourkový bubínek
s paličkou.

HR 154

Hromový buben

Bubínek v ručně malovaném provedení.
Věrohodně napodobuje hromy a blesky.

HR 155

Klapající ještěrka

Klapací zvířátko. Velmi atraktivní
nástroj zejména pro děti.

HR 156

Pásovec

Hudební zvířátko. Třením dřevěné
tyčky o jeho hřbet
si můžete doprovodit písničku.

HR 157

Cvrček

Hudební zvířátko. Třením tyčky o
vyřezávané nožky vydáváte věrohodný
cvrkot.

HR 158

Krokodýl

Hudební zvířátko. Třením dřevěné
tyčky o jeho hřbet
si můžete doprovodit písničku.

HR 159

Malá hudební žabička

Hudební zvířátko. Třením dřevěné
tyčky o její hřbet
si můžete doprovodit písničku.

HR 160

Kvákající žába

Nástroj napodobuje zvuky kvákající
žáby. Roztočením bubínku kolem tyčky
dosáhnete požadovaného zvuku.

HR 161
Carved maracass, 2 ks

Zdobené malé chřestítko
s rytinami tradičních vzorů
z náhorní planiny Nazca v Peru.

HR 162

Cuica

Brazilský nástroj. Rytmickým třením
hůlky uprostřed mezi palcem
a ukazováčkem se vytváří "kvákavý"
zvuk.
Pro intenzivnější zvuk a tření můžeme
navlhčit prsty.

HR 163

Kolový xylofon
s kuličkou
Pozn. kulička ztracena,
možné zapůjčit bez
kuličky.

Jednoduchá a zábavná manipulace
rozvíjí motoriku dětí. Uvnitř xylofonu
se nachází skleněná kulička, kterou dítě
pohání paličkou, což vydává příjemné
zvuky osmi různě laděných tónů.

HR 164

Ovoce – perkuse 4 ks

Sada čtyř shakerů z plastu v podobě
ovoce.

HR 165

Pentatonická sada 6 ks

Perkusní nástroj, který je tvořen šesti
různě dlouhými
a silnými, barevnými trubicemi,
sladěnými
do pentatonické stupnice.

HR 166

Zvukové pexeso Shake
and Play

HR167
Cabassa

Hra vychází z klasického pexesa a cvičí
sluchovou paměť. Mezi 16 shakery
hledáte dvojice stejně znějících perkusí.
Hra je ideální pro dvě až čtyři děti ve
věku od 3 let.
Perkusní nástroj ze dřeva a ocelového
řetízku.

HR 196

Tibetská miska s
paličkou

Meditativní nástroj s bohatým
spektrem alikvótních tónů.
Rozeznívá se buď ťukáním nebo
obtáčením okraje mísy paličkou ze
dřeva nebo potaženou kůží.

HR 213

Deštná hůl malá (1ks)

Původně jihoamerický nástroj z
kaktusu. Obtáčení
a naklánění kaktusového kmene
vytváří zvuk podobný dešti nebo
plynoucí vody. Příjemný, relaxační
zvuk.

Kalimba B5

Pětitónová kalimba s tělem
z mahagonového dřeva. Perfektně
vyladěná,
s krásným meditativním zvukem.
Hraje se na ni oběma palci. Ladění f
moll (f-c-f-as-c).

HR 214

Malá pulzní trubice vyladěná do tónu
Fis s paličkou. Zakrývání malého
otvoru palcem a ťukáním paličkou
můžeme vydávat spektrum
zajímavých zvuků.

HR 215

Pulzní trubice s
paličkou

HR 216

Energy Chimes 3 tóny Třítónové Energy chimes
se rozeznívají paličkou
s paličkou
a vytváří dlouhé rezonující tóny.

¨
HR 265

Citerka + PŘÍLOHA:
Sada lidových písní +
Sada českých a
moravských koled (12
karet)

Jednoduchý hudební nástroj pro
rozvoj dětské muzikality. Vhodné
pro děti od 4 let. Pomocí grafických
značek je dítě schopno zahrát
písničku samo. Součástí je matice
na dotahování strun a trsátko.
Příloha: Sada lidových písní (12
karet) a Sada českých
a moravských koled.

Zvonkohra Zaphir
Sunray

Ručně vyráběná zvonkohra
z francouzských Pyrenejí.
Meditativní a harmonizující nástroj,
vytváří příjemnou atmosféru a
uvolnění. Tóny: A, Cis, Gis, H, E.

Sansula

Sansula vychází z africké kalimby.
Technika hry je stejná jako u
kalimby, prsty rozeznívají kovové
lamely. Konstrukce nástroje
umožňuje rozeznívání alikvót nebo
např. wah-wah efekt. Měkký,
příjemný zvuk. Relaxační nástroj.
Ladění: a-c-e-f-h.

Ocean drum

Zvukomalebný nástroj s obrazem
podmořského světa uvnitř bubnu.
Přeléváním kuliček po dně bubnu
vytváříme zvuky šumícího moře a
narážení vln na útesy.

HR 324

Hudební kočka

Velmi oblíbený hudební nástroj.
Když kočičce přejíždíte po hřbetu,
spokojeně přede a dokonce i
mňouká.

HR 325

Dětské bongo

Bongo, afrokubánský rytmický
nástroj. Je složen ze dvou různě
velkých bubnů, které jsou pevně
připojeny k sobě. Jeden představuje
nižší a jeden vyšší tón.

HR 326

Dešťová hůl
malovaná

HR 267

HR 277

HR 323

Ručně malovaná bambusová hůl.
Zvukomalebný a relaxační nástroj.
Naklánění nástroje ze strany na
stranu vytváří zvuk šumících vln,
tekoucí vody či deště.

HR 327

HR 328

Djembé
+ obal

C dur boomwhackers
+ PŘÍLOHA:
Noty pro
boomwhackers

HR 676

MEINL ES-SET –
Egg Shaker Set
Př. č.: 850000301148

HR 676

MEINL ES-SET –
Egg Shaker Set
Př. č.: 850000301149

HR 686

NINO NINO561 –
perkusní nástroj
Agogo

Tradiční africký buben, vyrobený
z mahagonového dřeva, potažený
kozí kůží. Tradiční zvuk. Půjčujeme
v polstrovaném obalu. Vhodné pro
začátečníky
a mírně pokročilé.
Moderní hudební nástroj, který
umožňuje vnímat rytmiku i melodiku
zároveň, umožňuje také hru
ve skupině a kooperaci. Díky odlišné
délce a tloušťce vydává každý kus
při úderu jinak vysoký tón. Sada
8 tyček je laděna do C dur. V sestavě
s paličkami
a Zpěvníkem.
Tento shaker v podobě vejce je
vhodný pro všechny hudebníky, kteří
hledají kvalitní perkusní nástroje.
Je vyroben z plastu, který mu dává
velmi jasný a čistý zvuk. V sadě
naleznete 4 shakery,
z nichž každý má jiný zvuk. Jsou
odstupňovány
od nejjemnějšího.
Tento shaker v podobě vejce je
vhodný pro všechny hudebníky, kteří
hledají kvalitní perkusní nástroje. Je
vyroben z plastu, který mu dává
velmi jasný a čistý zvuk. V sadě
naleznete 4 shakery,
z nichž každý má jiný zvuk. Jsou
odstupňovány
od nejjemnějšího.
Perkusní nástroj agogo – tycoon je
vhodný nejen pro děti, ale i pro
všechny další hudebníky, kteří
hledají levné, ale kvalitní nástroje.
Konkrétně tento model je vyroben z
dřeva, aby měl otevřený přirozený
zvuk s jasným attackem. Součástí je i
dřevěná palička.

HR 687

NINO NINO47–
tamburína

HR 689

MEINL SONIC
ENERGY SB-U-900
Singing Bowl
(2 misky, 1 palička)

HR 693

Hudební delfín malý

HR 699

Tykev Guiro

Tato tamburína je vyrobena z dřeva.
Materiál jí zaručuje přirozený zvuk i
skvělé mechanické vlastnosti.
Korpus má průměr 8 palců, blána je
syntetická, plíšky z poniklované
oceli.
Tibetská nebo také ‚himalájská‘
zpívající mísa je druh obráceného
zvonu produkující příjemný zvuk,
který napomáhá při harmonizaci těla
a mysli. Řada Universal od
společnosti Meinl je určena
především pro jógu, meditaci a všude
tam kde je zapotřebí vytvořit
příjemnou atmosféru. Mísa zní
skvěle samostatně, ale můžete ji
samozřejmě kombinovat i s více
kusy nebo jinými meditačními
nástroji. Mísy jsou vyrobeny v Indi z
kvalitní slitiny bronzu. Set se skládá
ze dvou mís vážících 400 a 500 g.
Dřevěná palička potažená kůží pro
rozeznění mís je součástí výbavy
stejně jako plstěné prstence, které
stabilizují mísy během hry.
Malý dřevěný delfín vydává zvuky,
když mu přejíždíte po zádech tyčkou
a fouknete-li do ocasu, zapíská.
Vyrobeno v Thajsku.

Krásně zdobené chřestítko či
malinká dešťová hůl z Peru na
držátku z ručně dělaného provázku

HR 704

Kalimba B7

Sedmitónová profesionální kalimba s
tělem z mahagonového dřeva.
Perfektně vyladěná, s krásným
meditativním zvukem. Ladění
pentatonika C.

HR 724

Zvonkohra Koshi –
element voda

HR 725

Prasátko

Dřevěné prasátko můžete tyčkou
drbat na zádech a ono spokojeně
chrochtá. Rozměr: 10 x 7 cm.

HR 726

Želva přírodní

Přejížděním dřevěnou tyčkou po
hřbetě želva vydává zvuky. Ošetřeno
přírodním olejem.

HR 727

Pulzní trubice

Pulzní trubice střední velikosti
laděná do tónu D. Prostřednictvím
paličky a zakrývání malého otvoru
palcem můžeme vydávat celé
spektrum zajímavých zvuků.
Součástí nástroje je palička a látkové
pouzdro.

Zvonkohry Koshi jsou vyráběny
ve francouzských Pyrenejích jako
výsledek mnohaleté tvůrčí práce a
jemného sofistikovaného mistrovství.
Jejich tělo je
z tenkého bambusu a uvnitř jsou
precizně naladěné tóny s mimořádně
bohatou rezonancí. Můžete je držet v
ruce a hrát na ně, můžete je zavěsit a
je možné též hrát ve skupině na více
zvonečků naráz a těšit se
z harmonizujících rezonancí.

