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du CE2 à la 3ème
(from 3rd Grade to 9th Grade.)
Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site internet du LFIB.
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สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปในเว็บไซต์
ของ LFIB.
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DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

Bonne approche de la musique avec les jeunes,
notre animateur se propose d’initier ou de
perfectionner les amateurs de guitare. Après les
cours, les étudiants seront en mesure de lire les
tablatures, pour apprendre à synchroniser leur voix
(chanter) tout en jouant de la guitare. Ils pourront
prendre plaisir à jouer, apprécier la guitare comme
instrument de musique et apprendre à encore plus
apprécier la musique. Enfin, ils gagneront en
confiance à l’aide de l’apprentissage musical. Le
LFIB dispose de guitares à cet effet mais il semble
évident que les élèves inscrits devront se soucier
de pratiquer à leur domicile les accords appris au
moins 30 mn/jour, pour progresser. Il est donc
préférable d’investir dans leur propre instrument
(qu’il ne sera pas nécessaire d’apporter à l’école,
celle-ci ayant investi dans l’achat d’instruments).
Modèles de guitare recommandés en cas d’achat :
Yamaha C40 (taille normale) / Yamaha CS40 (taille
plus petite mais assez difficile à trouver). Ce cours
préparera un spectacle pour la Mi-juin.

The instructor proposes to initiate or improve the
guitar lovers. After lessons, students will be able to
read sheet music, to learn how to synchronize
his/her voice (singing) while playing guitar. They
will enjoy and appreciate guitar as musical
instrument and build a love of music. Finally, they
will gain confidence through music. The LFIB
provides guitars during the course but the
students should practice at home at least 30
minutes every day. Therefore, it is preferable if they
have their own instrument at home. However, it is
not necessary to bring it to the school.
Recommended guitars: Yamaha C40 (normal size) /
Yamaha CS40 (small size but difficult to find). This
course will prepare a show for mid-June.

เป็นการสอนกีต้าร์ให้กับผู้ชื่นชอบดนตรี หลังการฝึก
เล่น นักเรียนจะสามารถอ่านโน้ตดนตรี ร้องเพลงประกอบ
การเล่นกีต้าร์ของตนเองได้ นักเรียนจะได้รับความ
สนุกสนาน ชื่นชมเครื่องดนตรีชนิดนี้ และยังสร้างความ
รักในดนตรีให้กับนักเรียนด้วย และในท้ายสุด ดนตรีจะ
ช่วยให้นักเรียนจะเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น โรง
เรียนมีกีต้าร์ให้นักเรียนใช้ในเวลาเรียนกิจกรรม แต่
นักเรียนก็ควรซื้อกีต้าร์ไว้ที่บ้านด้วยและฝึกอย่างน้อยวัน
ละ 30 นาที โดยไม่จำเป็นต้องนำกีต้าร์มาใช้ที่โรงเรียน
กีต้าร์ที่แนะนำในกรณีที่ต้องการซื้อ : Yamaha C40
(ขนาดธรรมดา)
/
Yamaha
CS40
(ขนาดเล็กแต่หายาก) หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลาง
เดือนมิถุนายน.
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