Jednoduchá výroba
lidového hudebního
nástroje

Historie hudebního nástroje
V minulosti Lotyši uctívali přírodní
živly, kterými byla země, voda a
vzduch. Stonek rostliny se používal k
vytvoření "dešťového stromu" element země, zvuk nástroje element vody a vzduchu. Lotyši
prováděli rituály při svatbách a dalších
svátečních tradicích, jako např. letní a
zimní slunovraty. Různé hudební
nástroje doprovázely různé rituály.
Jestliže bychom se mohli dostat na
svatbu před sto nebo více lety, nejprve
bychom slyšeli nepopsatelný hluk.
Největším důvodem by byli nejen
tanečníci nebo jedlíci a pijáci u bohatě
prostřeného stolu, ale také zpěváci
držící v rukou různé hudební nástroje,
kterými rytmicky třesou nebo do nich
tlučou stéblem na stole za doprovodu
zpěvu.

Rain Tree je relaxační
nástroj, který umožňuje
zvuky podobné
dešťovým kapkám.

"Rain tree" ("Dešťový strom") je
relaxační
nástroj.
Pohybem
a
otáčením vydává zvuky, které znějí
jako dešťové kapky, proto se tento
hudební nástroj nazývá "Dešťový
strom". Jeho zvuk může být jemnější
nebo hlasitější, podle toho, čím je
naplněn. "Rain tree" je používaným
nástrojem při meditaci - při gongových
meditacích, masážích, po saunových
procedurách, ale i při náladových
koncertech.
Nástroj je vyroben z přírodních
materiálů, např. stonek Bolševníku,
kroupy a klacíky, které lze použít i v
současnosti.
Lze
také
vytvořit
jednoduše pomocí plechovek nebo
lepenky. Tento nástroj je vhodný pro
výuku dětí - rytmus, tanec, hudební
výchova.

KROK 1
PŘÍPRAVA MATERIÁLU
1. plechovka z brambůrek - můžeme si
ji také vyrobit z kartonu, nebo použít
roli z papírových utěrek
2. PVA lepidlo
3. štětec
4. špejle
5. perlový ječmen, hrách nebo kroupy
6. tužka
7. nůžky
8. smirkový papír
9. lněné nebo bavlněné nitě

KROK 2
VYTVÁŘÍME OTVORY

Spirálovitě si tužkou
naznačíme dírky a
propíchneme.

KROK 3
PROTÁHNĚTE ŠPEJLE
Špejle protáhněte plechovkou tak,
aby byly příčně. Zbývající konce zlomte.

KROK 4
ODSTRANĚNÍ KONCŮ ŠPEJLÍ

Pomocí nůžek odstřihněte
zbývající konce.
Místa mírně obrousíme
smirkovým papírem, aby
se zabránilo ostrosti.

KROK 5
NAPLŇTE PLECHOVKU ZRNÍM
Vložte 3 hrsti perlového ječmene,
hrachu nebo jiných zrn (kroupy, rýže,
pohanka atd.) do plechovky.

KROK 6
UZAVŘENÍ KONCŮ

Uzavřete prázdný konec
víčkem,
aby
zrnka
nevypadla. Pokud byl k
výrobě plechovky použit
karton, musíte si víčko
vytvořit sami z kartonu a
slepit PVA lepidlem.

KROK 7
DEKORACE

Plechovku potřete lepidlem PVA pomocí štětce.
Plechovku omotejte lněnou nebo bavlněnou nití.
Len - tradiční lotyšský výrobek, ale vlněné příze
se barví přírodními surovinami, taková dekorace
je blízká lotyšské kultuře.
Hudební nástroj je připraven!
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