Taiko-Intenzív!
Hétvégi intenzív japándob-workshop külföldi vendégtanár vezetésével Budapesten a
TAIKO Hungary Egyesület szervezésében!
Idópont:

augusztus 3-4. (péntek-szombat)
pénteken 18:00 - 21:00 óra;
szombaton 10:30 - 17:30 óra (1 óra ebédszünet)
Sayuri Ito
Tanár:
Téma:
Kard és pajzs (Ivonne Huesmann, Sayuri Ito: Schwert und Schild - 2009)
A darab egy harc történetét meséli el, ahol a támadás (kard) és a védekezés
(pajzs) folyamatos váltakozása a dobverők tartásában és a játékosok
mozdulataiban is megjelenik.
haladók és középhaladók (kérdéses esetben egyeztetés szükséges)
Szint:
Ke2 Sportcentrum, 1046 Budapest Kiss Ernó utca 2.
Helyszín:
Létszám:
maximum 15 dobot tudunk biztosítani (ezen felül csak saját dobbal lehet részt venni)
Jelentkezési határidó: július 8. (a részvételi helyek a befizetések sorrendjében kelnek el)
Jelentkezés és fizetés: info@taiko-hungary.hu
bankszámlaszám: 14100244-20349649-01000008
A tanfolyam díja
Egyesületi tag - felnőtt
Egyesületi tag - tanuló
Külső résztvevő
Külső résztvevő saját taiko-dobbal

július 8-ig történő befizetés
12.000 Ft
10.000 Ft
18.000 Ft (60 €)
12.000 Ft (40 €)

későbbi befizetés esetén
18.000 Ft
16.000 Ft
24.000 Ft (80 €)
18.000 Ft (60 €)

SAYURI ITO japán származású, de Németországban élő zenészként (hegedú,
vadászkürt, orgona, gitár, ének, ütőhangszerek) kezdte, majd zeneterapautaként
folytatta pályafutását. 1994-2006 között a Tentekko-együttes tagjaként
Düsseldorfban ismerkedett meg a japándobokkal.
A Tentekko a mai napig Németország egyik legismertebb taiko-csoportja, akik
olyan japán együttesekkel ill. zenészekkel koncerteztek együtt, mint Honodaiko,
Sakramento Taiko, Mugenkyo, Gogawadaiko, Hanadon und Matsurine.
Sayuri ezután 2006-ban alapította meg Oberhausenben saját TAIKO-iskoláját és
együttesét Amaterasu-Taiko néven (www.amaterasu-taiko.de), ami a mai napig
nagy sikerrel múködik.
Folyamatosan, a hét
minden napján vannak
japándob
óráik
felnőtteknek (kezdők,
középhaladók
és
fellépő-csoport) és gyerekeknek, hétvégi ismerkedő és
intenzív workshopok, valamint rendszeres koncertek,
bemutatók az igen nagy létszámú és tehetséges
fellépő csoport részvételével.
Személyes tapasztalat (Stark Erzsébet):
Többször is részt vettem Sayuri intenzív workshopjain, és mindig, minden alkalommal feltöltődve, boldogan,
rengeteg új ismerettel és tapasztalattal gazdagodva tértem vissza. Sayuri óráin részt venni nagyon intenzív élmény,
és bár mind szellemileg mind fizikailag igen megterhelő, de hihetetlenül élvezetes, és amellett annyit tanul az
ember, amennyi szinte elképzelhetetlen ennyi idő alatt. Köszönet érte, hogy eljön hozzánk Budapestre!
Sayuri fantasztikus tanár, aki egyszerre akár 20-25 különbözó tudásszintú emberre is tud maradéktalanul figyelni,
mindenkinek a maximumot adja, mindenkiból kihozza a legjobbat, és mindezt olyan magával ragadó lendülettel
teszi, hogy az egyszerúen fantasztikus. Egy hétvége alatt megtanít egy teljes darabot, és ezen keresztül rengeteg
technikát, mozgást, ritmikai alapokat és zenei élményt ad a résztvevőknek.
Hihetetlen élmény egy ilyen workshop Sayurival, aki teheti, ne hagyja ki!

