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Az elsô példa a JBB kézrendre épül.
Az elsô teendônk az, hogy ismételjük
el többször a kézrendet, több tempó-
ban úgy, hogy a jobb kézzel játszott
hangokat hangsúlyozzuk, majd játs-
szuk ôket a tom-tomokon, a bal kéz-
zel játszottakat pedig halkan szólal-
tassuk meg. Ha ez már nem okoz
gondot, akkor a kézrendet játsszuk el
kétszer, majd egy hangot a lábdobon
szólaltassunk meg, így egy hét hang-
ból álló kéz-láb kombinációt kapunk.
Ezt elôször gyakoroljuk a pergôn és a
lábdobon több tempóban, majd a
jobb kézzel üssük a tom-tomokat. Ha
már ez sem okoz gondot, akkor állít-
suk össze az egész fillt: a kéz-láb
kombinációt játsszuk el kétszer, majd
a fennmaradó két tizenhatodot üssük
váltott kézzel. Gyakoroljuk ezt a fillt
egy és három ütem kíséret után több
tempóban, elôször a pergôn és a láb-
dobon, majd a jobb kezünkkel üssük
a tom-tomokat. A kéz-láb kombináci-
ót kezdhetjük a lábdobbal is. Ezt a
lehetôséget mutatja be a második
példa. Gyakoroljuk ezt a fillt is a fen-
tiek szerint.
A harmadik példa két nagyon gyak-
ran hallható kéz láb kombinációra
épül. Ezek közül az elsô a JBL. Elôször
gyakoroljuk ezt a kombinációt a per-
gôn és a lábdobon, majd a kézzel
játszott hangokat próbáljuk meg
minél többféleképpen szétosztani a
dobfelszerelésen. Néhány lehetô-
ség: próbáljuk meg elôször azt, hogy
mindkét kezünkkel ugyanazt a
dobot ütjük meg, majd mialatt a láb-
dobon játszunk a két kezünket áthe-
lyezzük egy másik dobra; vagy azt,
hogy a jobb kezünkkel különbözô
dobokat ütünk meg, de a ballal min-
dig a legkisebb tomon játszunk;
vagy azt, hogy a jobb kezünkkel
végig a legnagyobb tomon játszunk,
de a ballal más dobokon; végül
pedig azt, hogy az egyik kezünk sem
üti mindig ugyanazt a dobot.

A fillben alkalmazott második kéz-
láb kombináció a JBLL. Gyakoroljuk
ezt is elôször a fentiek szerint, majd
ha ez már nem okoz gondot, akkor
játsszuk el a két összetevôt egymás
után, így ismét egy hét hangból álló
kombinációt kapunk. Elôször ezt is
gyakoroljuk a pergôn és a lábdobon,
majd a kézzel játszott hangokat
osszuk szét a dobokon. Ezután állít-
suk össze az egész fillt: a kéz-láb
kombinációt játsszuk el kétszer,
majd a fennmaradó két tizenhatodot
üssük váltott kézzel. Gyakoroljuk ezt
a fillt egy és három ütem kíséret
után több tempóban, elôször a per-
gôn és a lábdobon, majd a kézzel
játszott hangokat osszuk szét a
dobokon. A fillben alkalmazott kéz-
láb kombinációk sorrendjét fel is
cserélhetjük. Ezt a lehetôséget mu -
tat ja be a negyedik példa. Gya ko rol -
juk ezt a fillt is a fentiek szerint.
Az ötödik példa a JBL kombináció
mellett a JBBL kombinációra épül.
Elôször gyakoroljuk ezt a négy hang-
ból álló kéz-láb kombinációt több
tempóban úgy, hogy a jobb kézzel
játszott hangokat hangsúlyozzuk,
majd a tom-tomokon szólaltatjuk
meg, a bal kézzel játszottakat pedig
halkan ütjük. Ha ezzel már nincsen
gondunk, akkor szólaltassuk meg a
két kéz-láb kombinációt egymás
után, majd alkossunk belôle együte-
mes fillt a fentiek szerint. Ter mé sze -
tesen ismét megtehetjük azt, hogy a
négy és a három hangból álló kéz-
láb kombinációt fordított sorrendben
szólaltatjuk meg, ezt a lehetôséget
mutatja be a hatodik példa. 
A hetedik példa egy olyan lehetôsé-
get mutat be, amelyben már nem
csak tizenhatodokat játszunk, a két
harminckettedbôl és két tizenhatod-
ból álló kézrendet alkalmazzuk,
amelyet gyakran neveznek úgy,
hogy „herta”. Hasonlóan az elôzôek-
hez, elôször gyakoroljuk a kézrendet

a pergôdobon, majd a hangokat pró-
báljuk meg a dobfelszerelésen
minél többféleképpen szétosztani,
majd alkossunk a kézrendbôl fillt a
fentiek szerint. A hét tizenhatod
hosszúságú kéz-láb kombinációt
kezdhetjük lábdobon játszott hang-
gal is, ezt a lehetôséget mutatja be
a nyolcadik példa.
A kilencedik példa az elôzôekben
alkalmazott kézrendre épül, de a JBL
kéz-láb kombináció után a négy
tizenhatod hosszúságú összetevô a
herta után egy lábdobon játszott
tizenhatodot tartalmaz. Elôször gya-
koroljuk ezt a kéz-láb kombinációt
külön, pergô- és lábdobon, majd
osszuk szét a dobfelszerelésen,
végül alkossunk belôle együtemes
fillt a fentiek szerint. A tizedik példa
azt a lehetôséget mutatja be, ami-
kor a fillünkben elôször a négy, majd
a három tizenhatod hosszúságú kéz-
láb kombinációt alkalmazzuk.
Ehhez a cikkhez felvettünk video-
anyagot is, amelyet az újság honlap-
ján lehet megtekinteni (www.do -
bos magazin.hu).
Jó dobolást, sok sikert kívánok!

Korompay Zsolt

„Hét a négyben” 1. rész
Ez alkalommal olyan fillekkel fogunk foglalkozni, amelyekben úgy ját-
szunk egy ütem tizenhatodot, hogy egy hét hangból álló kéz-láb kom-
binációt kétszer játszunk el, majd a fennmaradó két hangot váltott
kézzel ütjük.

GUSTAVITO
PERCUSSION

Dobtestek, akryl dobok
és speciális

ütôhang szerek készítése: 
Pl.: ír dob, sámándob, 

bolgárdob, chimes, vibra
slap, flexaton stb…
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„hét a négyben” 1. rész

DOBOKTATÁS KEZDÔTÔL HALADÓ SZINTIG
Nemzetközi módszerekre épülô saját tananyag.

Felkészítés ROCK-, FUNK-, JAZZ- és LATINzenei stílusokra.
Teljeskörû kéz- és lábtechnikai ismeretek oktatása.

Play-along zeneanyag használata.
Hangszigetelt dobszoba, akusztikus dobfelszerelésekkel.

Szombathely

HOLLÓSI LÁSZLÓ: 06-30-261-8826 e-mail: dobosmagazin@t-online.hu
Budapest

KOROMPAY ZSOLT: 06 30 904 7876 e-mail: korompayzsolt@gmail.com
SZENTMÁRTONI ZSOLT: 06 20 444 2217 e-mail: szezso@gmail.com
MÁTYUS ATTILA: 06 30 273 9483 e-mail: satilla72@freemail.hu

www.dobosmagazin.hu/doboktatas


