10 kroků pro správný začátek hry na lesnici
nebo borlici
Krok čtvrtý
Střídání tří tónů: g1, c2, e2
Lesnice: ke dvěma již známým tónům g1 + c2 přidáme tón e2.
Borlice: ti, kteří nedokáží zahrát tón e2, protože je pro ně příliš vysoko, hrají zatím signál Přestávka na dvou tónech, tak jak je popsán v Kroku 3 (na g1 a
c2).
Vrchní notu zahrajeme přidáním dechu a jemným sevřením špičky rtů. Několikrát pomalu vystřídáme c2 + e2 a potom pomalu zahrajeme Dykovu Přestávku.
Hluboký tón před koncem skladby zatím nebudeme hrát.
Každou notu musíme pečlivě vyslovit jazykem, viz Krok 2.

celá
počítej na 4 doby
půlka
každá na 2 doby
čtvrtka
každá na 1 dobu
osminka - dvě noty v jedné době
osminka - jiný zápis, stejná délka

Délka not: Noty mají hlavičku vyplněnou / nevyplněnou a jsou bez nožičky / s nožičkou / s nožičkou a trámečkem nebo praporkem. Tím určujeme
jejich DÉLKU.

prof. A. Dyk - Konec přestávky
Vstá - vej - te...................................................!

Po - spěš - te.............................................!

Za---nech-te sta ré

na - stup-te no - vou leč!

a - nek - do - ty

Noty počítáme a hrajeme - pauzy počítáme a mlčíme.
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Myslivečtí trubači nehrají pouze signály a hlaholy, mohou také pro dobrou náladu zahrát a zazpívat písně. Připravili jsme pro Vás koledu pod vánoční
stromeček v jednoduché úpravě pro lesnici nebo borlici.

Okénko praktických dotazů a odpovědí
Chci si k vánoční pohodě zahrát nejenom myslivecké skladby, ale také vánoční koledy. Je to na lesnici a borlici možné? K.Č. Rožnov pod
Radhoštěm
Na lesnici a borlici je možné hrát upravené koledy na tzv. alikvotních tónech, tedy těch, které se nám při hře na tyto nástroje ozývají – c – g – c - e – g. Skladby
jsou ale poněkud chudší, neboť část tónů chybí. Na lesnici se však lze naučit techniku „krytí“. Jedná se o způsob hry, kdy pravá ruka úplně, nebo částečně
ucpává korpus a tím se mění výška hraného tónu. Tak vyplňujeme mezery mezi tóny a můžeme hrát prakticky jakoukoliv melodii. Musíme se ale smířit s tím,
že kryté tóny zní poněkud méně.
Petr DUDA
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