
Programa especial do TOUR DO MOVIMENTO PRABHAT SAMGIITA PARA TODOS 2015 

TREINAMENTO DE TABLA com Ashesh Deva 
ESPAÇO ANIRVANA - PONTAL DO PARANÁ - PR -  21, 22 E 23 de Junho de 2015 

Proposta: 

Neste encontro de 2 dias e meio vamos nos aprofundar na parte rítmica e técnica que 
envolvem o instrumento de percussão chamado tabla. Apresentaremos sua origem e história, o 
desenvolvimento das escolas (gharanas) e detalhes sobre a construção e manutenção dos 
tambores.  

Em se tratando de curso introdutório teremos muitas horas dedicadas ao canto do ritmo (tala) 
e ao treinamento das mãos, com muitos exercícios de aquecimento e coordenação e do 
aprendizado de figuras rítmicas básicas do instrumento.  

O conteúdo do curso oferece recursos técnicos suficientes para que seus participantes 
estabeleçam uma prática sólida do instrumento, bem como aprendam o básico dos ciclos 
rítmicos mais usados nas canções de Prabhat Samgiita.  

As aulas serão divididas em momentos de instrução em grupo e momentos de atenção 
individual, para que todos possam desenvolver bem a técnicas dos dedos e mãos no 
instrumento. Serão aulas expositivas, práticas e momentos de audição de música. 

É recomendável que os participantes tenham uma tabla para prática individual e que tragam 
os seguintes itens: metrônomo, talco (melhores são os para bebê), afinador cromático (hoje 
existem muitos aplicativos de celular que funcionam bem). 

Conteúdo detalhado: 

Teórico: 

TABLA - origem, história, escolas e técnicas; 
PARTES DO INSTRUMENTO: nomes, construção, cuidados e manutenção; 

Prático: 

AFINAÇÃO - como afinar utilizando afinador cromático; cuidados: martelo, diâmetro da pele, 
gates, baddis de couro ou sintético etc. 
FARSHBANDI - exercícios de rítmica e acentuação; subdivisão do tempo; 
TALA -  conceito de ciclo rítmico; prática de contagem e subdivisão; 
BOLS - Os sons do Bayan e do Dayan e a técnica das mãos; 
FIGURAS RÍTMICAS BÁSICAS: exercícios de aquecimento, Tirekite, tetekate etc. 
KEHERVA TAAL - ciclo de 8 tempos; prática do theka (clássico e popular) e variações; 
BHAJAN THEKA - ciclo de 8 tempos, música devocional; 
DADRA - ciclo de 6 tempos (theka e variações); 
TEEN TAAL - ciclo de 16 tempos 


