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Rocková škola.cz
slaví 10. narozeniny

V

ěk nehraje v Rockové
škole.cz roli, chodí sem
děti od 9 let a dospělí
nejrůznějšího věku. Mnoho
čtyřicátníků si vzpomene na
svou touhu z mládí, hrát v kapele a přijde si svůj sen realizovat. Výjimkou nejsou ani
žáci nad šedesát, vítáni jsou
všichni! Důležitá je jen láska
k muzice, touha a odhodlání
hrát na nástroj nebo zpívat!
Výuku hry na elektrickou
kytaru, akustickou kytaru,
basovou kytaru, bicí a zpěv
zajišťují profesionální muzikanti, zkušení lektoři s dlouholetou pedagogickou praxí.
Kromě stálých lektorů se na
speciálních seminářích o své
cenné znalosti přišly podělit

proslulé hvězdy muzikantského nebe, jako Dan Bárta,
Petr Kolář, Sisa Sklovská,
Helena Zeťová, Honza „Kirk“
Běhunek, Roman Lomtadze,
Christian Rover, David Dorůžka a další.
Rocková škola.cz vznikla
s cílem nabídnout výuku rockové muziky co možná nejširšímu spektru zájemců. Stylově se věnuje širokému záběru

rockové hudby. Kromě rocku
samotného se tu setkáte s dalšími styly hudby, jako je blues,
pop, rock‘n‘roll, heavy metal,
funky, jazz, rhythm‘n‘blues
a dalšími příbuznými a odvozenými styly.
Výuka probíhá formou odpoledních a večerních kurzů.
Při výuce je používána vlastní metodika Rockové školy.
cz, která vychází ze současných výukových konceptů
používaných zejména v amerických hudebních školách.
Každý školní rok je rozdělen
na 3 trimestry, trimestr má
12 týdnů.
Rocková škola.cz nabízí výuku formou skupinových i individuálních kurzů.
Celé prostředí školy je
příjemné a stylové, učebny
jsou profesionálně vybaveny
potřebným aparátem, nástroji a multimediální technikou. Nechybí profesionální
nahrávací studio, kde mají
žáci možnost vytvořit spolu
s lektory své první demo nahrávky.
Pro začátečníky je příjemné, že si ve škole mohou zapůjčit kytaru nebo baskytaru
a začínající bubeníci uvítají
možnost cvičit zdarma ve
zkušebně školy. Pokročilí
žáci hrají a účinkují ve školních kapelách a zkouší pod

dohledem lektora. Kapely
žáků mohou zdarma využívat
profesionálně vybavenou zkušebnu. Škola pořádá koncerty
školních kapel a zajímavé tematické workshopy.
Unikátním projektem Rockové školy jsou ONLINE KURZY výuky hry na hudební nástroje, určené zejména lidem,
kteří se z jakéhokoli důvodu
nemohou účastnit běžných
kurzů v kamenné škole. Online kurzy umožňují během
tří měsíců studovat přes internet. Z pohodlí domova se učíte
hrát na elektrickou, akustickou, basovou kytaru nebo
bicí. Po zvládnutí stávajícího
trimestru se můžete přihlásit
k online studiu další úrovně,
na další tři měsíce.
Jestliže vás studium v Rockové škole.cz zaujalo, není
nic jednoduššího, než se přihlásit během zápisů, které
budou probíhat v prostorách
školy ve dnech 15. září až 18.
září 2014 a vybrat si jeden
z nabízených kurzů.
Jako dárek ke svým narozeninám připravila Rocková
škola.cz pro své žáky, kteří si
naráz uhradí celý školní rok
dárkový voucher v hodnotě
1500 Kč na nákup hudebního nástroje, podle vlastního
výběru.
Bližší informace naleznete
na www.rockovaskola.cz
Rocková škola.cz od svého
založení doposud sídlí v prostorách v Ondříčkově ulici
č. 8 v Praze 3, v bezprostřední blízkosti stanice metra
Jiřího z Poděbrad, a je tak
dobře dostupná ze všech částí
Prahy.
Q
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Za deset let trvání prošly Rockovou školou.cz tisíce žáků. Jedná
se o lidi nejrůznějších profesí od studentů středních a vysokých
škol po zdravotní sestry, bankovní úřednice a vysoké manažery
nadnárodních korporací.
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