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Páratlan ütemezés: hét nyolcad 2. rész

Ez alkalommal egyszerû fillekkel fo-
gunk foglalkozni, amelyeket köny-
nyen alkalmazhatunk hét nyolcadon
kívül egyéb ütemnemekben is, négy
negyedben, három negyedben, öt ne-
gyedben, kilenc nyolcadban, stb.

Az elsô fill mindössze két tizenha-
todból áll, amelyeket elôször a
pergôdobon szólaltatunk meg JB kéz-
renddel (1. kottapélda). Amikor gya-
korlunk, játsszunk elôször egy ütem
tetszôleges kíséretet hét nyolcadban,
és minden második ütem hetedik
nyolcadában játsszuk a fillt, ha vi-
szont egy zeneszámot kísérünk, akkor
természetesen akkor játsszunk filleket,
amikor ezt a zene igényli. Az is fontos,
hogy miközben gyakorlunk, számol-
junk (pl. egy-két-há-négy-öt-hat-hét),
mert így lehetünk biztosak abban,
hogy hol tartunk az ütemeken belül. Ha
ezt elmulasztjuk, könnyen úgy járha-
tunk, mintha becsukott szemmel köz-
lekednénk: bármikor nekiütközhe-
tünk valakinek, vagy valaminek, azaz
jelen esetben kieshetünk a ritmusból!
Miután nem okoz gondot az, hogy a
két tizenhatodot a hetedik nyolcadban
szólaltassuk meg, próbáljuk meg azt,
hogy a két tizenhatodot valamelyik
tom-tomon (a, b, c példa), illetve két
különbözô dobon szólaltatjuk meg
(néhány lehetôség: d, e, f példa).
A következô fill két nyolcadból áll
amelyeket elôször a két kezünk együtt
játszott ütéseivel szólaltatunk meg,
jobb kézzel a legnagyobb tomon, a bal-
lal pedig a pergôn (2. kottapélda).

Ugyanúgy, mint az elôzô esetben, az
elsô teendônk az, hogy ne tévesszük
el azt, hogy hol tartunk: miközben do-
bolunk, számoljunk, és amikor ott
tartunk, hogy „hat-hét”, akkor szólal-
tassuk meg a két nyolcadot. Ha ez már
nem okoz gondot, kezdjünk valamit ez-
zel a két nyolcaddal, néhány lehetôsé-
get mutat be az a-f példa, de ezeken
kívül kipróbálhatunk másokat is.
A harmadik fill négy tizenhatodból
áll, a kézrend JBJB, és ezt is az ütem ha-
todik és hetedik nyolcada alatt kell
megszólaltassuk (3. kottapélda). Ha
már hibák nélkül játsszuk a pergôdo-
bon, akkor próbáljuk meg elosztani ezt
a négy hangot a szerelésen. Próbáljuk
ki azt, hogy a négy hangot egy tetszô-
leges dobon szólaltatunk meg, vagy
szétosztjuk kettôn, hármon, vagy akár
négyen. Néhány lehetôséget mutat be
az a-h példa.
A negyedik fill három hangból áll, két
tizenhatodot és egy nyolcadot ját-
szunk JBJ kézrenddel (4. kottapélda).
Ezt a három hangot megszólaltatjuk
egy, kettô, vagy három dobon, de
akár a lábcintányért vagy a beütôcin-
tányért is alkalmazhatjuk (a-h példa).
Az ötödik fill ismét három hangból áll,
de elôbb egy nyolcadot játszunk, majd
két tizenhatodot, a kézrend: J JB (5.
kottapélda). Az ötödik sor további pél-
dáiban néhány olyan lehetôséget ve-
hetünk szemügyre, ahogyan ezt a rit-
must a szerelésen eljátszhatjuk, de ne
érjük be ennyivel, próbáljunk ki más
elosztásokat is! A hatodik fill is három
hangot tartalmaz, a négy tizenhatod

közül a harmadikat nem játsszuk, a
kézrend: JB B (6. kottapélda), ha
már nem okoz gondot a pergôdobon
eljátszani, osszuk szét a szerelésen,
néhány lehetôséget mutat be a hato-
dik sorban az a-g példa. 
Ha négy tizenhatod hangjai közül az el-
sôt hagyjuk ki, akkor a ritmusképlet
változatlan formában alkalmazva fur-
csán hangzik, aki hallgat minket, va-
lószínûleg azt fogja gondolni, hogy el-
rontottunk valamit. Ha azonban az
elsô tizenhatot a lábcintányéron szó-
laltatjuk meg, akkor a fill az utolsó há-
rom tizenhatodból áll, és nem hangzik
idétlenül (7. kottapélda). Ha már nem
okoz gondot a ritmusképletet
pergôdobon eljátszani, osszuk szét a
szerelésen, néhány lehetôséget mutat
be a hetedik sorban az a-f példa. 
A nyolcadik fill hat tizenhatodból áll,
az ütem utolsó három nyolcada alatt
kell megszólaltatnunk (8. kottapélda).
Ezt a hat hangot játszhatjuk váltott kéz-
zel (néhány lehetôség: a-d példa),
vagy alkalmazhatjuk pl. a JBBJBB kéz-
rendet (e példa), sôt a lábdobot is be-
kapcsolhatjuk a játékba (pl. JBLJBL, f
példa).
A kilencedik sorban hat olyan lehetô-
séget láthatunk, amelyet úgy kapunk,
hogy a JBJBJB kézrend egy vagy két bal
kézzel játszott hangját elhagyjuk (9-
12. kottapélda). Helytakarékossági
okokból csak a ritmusképleteket írtam
le, de fontos, hogy ne csak a
pergôdobon legyünk képesek ezeket
eljátszani!
Végül a tizedik sorban (15-20. kotta-
példa) olyan ritmusképletek találha-
tók, amelyeket úgy kapunk meg, hogy
a JBJBJB kézrend egy vagy két jobb kéz-
zel játszott hangját hagyjuk ki (kivéve
az elsôt, ezt a lábcintányéron szólal-
tatjuk meg). Ismét csak a pergôdobon
játszott változatokat írtam le, de fon-
tos, hogy a ritmusképleteket képesek
legyünk többféleképpen szétosztani a
szerelésen is!
Következô alkalommal ismét hét nyol-
caddal fogunk foglalkozni: hosszabb
filleket fogunk elôállítani! Jó dobolást,
sok sikert kívánok! 
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