Třiapadesát písniček na tři akordy pro ukulele
vydalo v roce 2019 nakladatelství G+W Cheb
pod názvem
Lidovky pro ukulele na tři akordy
najdete u dobrých prodejců.

k populární ukulele je vhodná pro
át jen akordy C, F a G7 a hledají,
ajdou zde 53 nejznámějších lidových
zjednodušených pro zpěv s jednoduoručujeme každému si tento sešit
stane své první ukulele.

LIDOVKY PRO UKULELE NA TŘI AKORDY - Ondřej Šárek
LIDOVKY PRO UKULELE
v
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k se věnuje v kapelách i sólově hře
různých stylech: klasika, folk, jazz,
irská hudba. Učí hru na ukulele,
dební internetové stránky a snaží se
ulele je stejně plnohodnotný nástroj
statní. Napsal Školu hry na ukulele
a České hity pro ukulele (G&W,

, mandolíny a další hudební nástroje, z nichž
ad zvonkohry nebo orffovy rytmické nástroje.
debním nástrojům, vydáváme a zajišţujeme
na škol a zpěvníků.
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Tato publikace s akordy pro dnes tak populární ukulele je vhodná pro
všechny začátečníky, kteří umí zahrát jen akordy C, F a G7 a hledají,
na kterých skladbách si je procvičit. Najdou zde 53 nejznámějších
lidových písní a koled, upravených a občas i zjednodušených pro zpěv s
jednoduchým doprovodem na ukulele. Doporučujeme každému si tento
sešit koupit hned, jakmile si koupí nebo dostane své první ukulele.

Kniha je pro C ladění.
ŠKOLA HRY NA UKULELE – Ondřej Šárek
Základní škola na ukulele vás seznámí s různými technikami
doprovodu i sólové hry. Všechna cvičení jsou nahrána na přiloženém CD.
Učebnice je určena pro ukulele v ladění D. Pro nástroje v C ladění
je možné stáhnout si Doplněk ke Škole pro ukulele v ladění C na
http://osos.sweb.cz/uprava-uke-ucebnice-pro-C-ladeni.pdf

Kniha je pro D ladění.
ČESKÉ HITY PRO UKULELE – Ondřej Šárek
Noty a tabulatury 20 nejznámějších písní různých žánrů
(Blues na cestu poslední; Všichni jsou už v Mexiku; Sáro;
Anči, sviť; Pár havraních copánků; Zítra ráno v pět; Husličky;
Panenka a další), kde různé techniky už využijete na konkrétních
skladbách. Hru můžete sledovat i na přiloženém DVD.

Kniha je pro C ladění.

