Novo de Jeff Gardner!

Com extraordinária conscisão, este livro coloca ao
alcance não só de pianistas mas demais instrumentistas a base da pirâmide de consciência harmônica
iniciando - os “ciclos”, fundamento do tonalismo que
se estende ao modalismo e por sua vez, é a substância da música popular. Se não existisse, penso eu,
esse livro ainda teria de ser inventado, de tão fundamental sua importância.
Ian Guest
Um estudo maravilhoso desenvolvido por Jeff, que
mostra um rico vocabulário de improvisação para
todos os instrumentos.
William Magalhães (Banda Black Rio)

Um guia completo para todos os instrumentos
de ciclos na musica popular, incluindo guide
tones, voicings com e sem fundamentais, Drop
2, acordes de passagem e frases melódicas sobre pares de acordes de sétima através do ciclo
das quintas. Técnicas de visualização - acordes
de sétima sobrepostos e Upper Structure Triads,
estudos melódicos na All the Things You Are e
Autumn Leaves, ciclos de terças, exercícios de
composição e musicas para análise. Nivel: principiante - avançado. 140 pp.

Contendo “voicings” e linhas melódicas sobre vários
ciclos harmônicos usuais, ele nos traz a oportunidade do estudo técnico para pianistas e estudantes de piano, aliado ao aprofundamento no estudo
da construção e inter-relação harmônico-melódica
para todo músico interessado neste aprofundamento! Um trabalho espetacular!
Marcelo Martins
Cheio de informações fantasticas para pianistas de
jazz aspirantes.
Russell Ferrante (Yellowjackets)
Os volumes I e II de Harmonia da Música Popular
oferecem, ao estudante de piano e ao instrumentista interessado, um roteiro de práticas essenciais,
que se apoiam na espinha dorsal do sistema tonal:
as transposições de ciclos, cadências e sequências
harmônicas.
Rubner de Abreu
Um livro completo para todos os instrumentos com as cadências e sequências harmônicas
mais comuns em acordes e frases melódicas.
Centenas de posições de acordes em guide tones, Drop 2, quartas, e quintas. Inclui: cadências
gospel, cadências bitonais, 11 linhas melódicas
sobre músicas conhecidas com análise harmônico, Coltrane changes, Rhythm Changes, reharmonização, pedais e exercícios de composição.
Sequências harmônicas e loops em jazz, samba,
baião, e salsa. Nivel: principiante - avançado.
130pp.
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