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<موسیقی:ویوالدی کنسرتو فاگوت در می مینور >
.1خب االن ما آماده شدیم تا سازمون رو کنار بگذاریم .هیچ وقت ساز رو روی سطح صاف قرار ندهید ..ساز یا باید در دست شما باشد
یا داخل جعبه ساز .فاگوت اصوال یک ساز گران قیمت هست  ،حتی یک ارزان قیمت تر در این رده هم بعضا تا چندین هزار دالر قیمت
دارد بنابراین شما باید از سازتان با هر قیمتی به بهترین شکل مراقبت کنید .
برعکس سر هم کردن آن عمل میکنم .بنابراین اولین
.2اولین موردی که من انجام میدهم این است که در موقع باز کردن ساز دقیقا
ِ
قسمتی که باز میکنم بوقک ساز هست.دقیقا اینجا میرود .
.3سپس قفل بین دو قسمت میانی را باز میکنم و النگ جوینت رو جدا میکنم .من این باال نگهش میدارم تا
هر دو را قسمت را با هم درون کیس قرار دهم .
.4هیچ آبی داخل این دو قسمت نفوذ نمیکند تمام آب در قسمت تنور جمع میشود دقیقا از مسیری که
بوکال به ساز وصل میشود تا جایی که قسمت انتهایی ساز تلقی میشود این موضوع صدق
میکند .معموال آب در اینجا جمع میشود پس اطمینان حاصل کنید از اینکه این را باال و پایین کنید تا آبی
روی پد ها نفوذ نکند .
.5در این حالت  ،سپس فاگوت را در جایی قرار میدهیم که کلید ها آسیب نبیند .من قسمت تنور را بیرون
میکشم و اینجا قرار میدهم به آرامی .بعدا آن را با پاک کن تمیز میکنیم .
.6سپس من پاک کن ها رو بیرون میارم .این کیس دارای دو عدد پاک کن هست  .این خیلی موضوع
مهمی است که شما از پاک کن مناسب برای هر قسمت استفاده کنید .یکی از آن ها از دیگریی بزرگتر
است .
 .7فاگوت یک ساز با ساختار درونی مخروطی شکل است  ،به این مفهوم که از طریق بوکال و سپس از
طریق قمیش با نوازنده در ارتباط است .شما میتوانید نمونه های با ساختار کوچکتر را اینجا ببینید که به
مرور زمان بزرگتر و بزرگتر شدند .
 .8با این ساختار جدید بهترین راه برای تمیز کاری این ساز ها شروع کردن از قسمت های بزرگ به
قسمت های کوچکتر است .این پاک کن یک زایده ی کوچک در انتهاش دارد
.9پایین بندازیدش  ،ساز را تکان دهید تا موقعی که ساچمه بتوانند از سمت دیگر لوله دور بزند و خارج
شود .به آرامی پاک کن را از این سمت لوله بیرون میکشم.
 .10خب این قسمت را به این شکل در اینجا قرار میدهیم .
.11آخر از همه  ،این پاک کن را برای قسمت تنور برمیدارم  .دوباره آن را از سرِ گشاد تر وارد میکنم .سرِ
گشاد تر دقیقا مخالف جهت بوکال قرار میگیرد .خب به آرامی ساچمه را داخلش میاندازم و موقعی که
مطمعن شدم در طرف دیگر لوله مانعی قرار ندارد آن را بیرون میکشم و این قسمت را هم مانند دیگر
قسمت ها در جای خودش داخل کیس قرار میدهم .

.12پاک کن ها هم پس از اتمام کار میبایست مانند بقیه اجزا جمع آوری و تا شونده به جای خود
بازگردند .همین طور که اینجا هستند .
.13ممنونم از تماشای این ویدیو .اگر عالقمند هستید بیشتر درباره این موضوع بدانید مقاله نوشته ام با
عنوان "آموزش به هنرجویان فاگوتِ نو پا" که در سایت انجمن جهانی دوزبانه ها موجود است .
.14شما میتونید اطالع مفیدی از این مقاله کسب کنید .اطالعات تکمیلی در لینک وب سایت من موجود
است مانند سایر لینک ها و اطالعات مفید  .ممنونم
<موسیقی  :کنسرتو فاگوت ویوالدی "ال نوته ">

مواردی که در ان ویدیو ذکر شده است
بوقک/النگ جوینت در حال حاضر اینجا موجود هستند
 1:20آب در دو قسمت بل جوینت و تنور جوینت جمع میشود
شکل "یو" هست که امکان رد شدن ساچمه و پاک کردن
 1.30در انتهای قسمت بوت جوینت فضایی به
ِ
ساز را میدهد
 2.11ساز های مخطروی از قسمت های کوچک شروع میشود و به ترتیب قسمت ها بزرگتر میشود

