Wspólne muzykowanie: Zasada 100% - autor Ed Kerr

(Fragmenty z “The Worship Leader Workshop video and handbook”)

Jedną z zasad pomocnych w uczeniu się jak grać razem jako grupa uwielbienia jest “Zasada 100%”. Wyobraź sobie sekcję rytmiczną jako ciasto. Jeśli końcowy dźwięk zespołu to 100% wkładu grających, to wkład każdego z muzyków jest pewną częścią tej całości. Jeśli jest nas czworo, to każdy z nas otrzymuje ćwierć ciasta. Jeśli jest nas dwoje, to dzielimy je po połowie.

Pieśń taka jak ”Panie, wywyższam imię Twe”, stworzona do wykonywania jej na gitarze akustycznej,  może zostać zagrana wyłącznie przy użyciu wspomnianego instrumentu. Ale jeśli dysponujesz sekcją rytmiczną, będziesz musiał zaangażować pozostałych muzyków, aby uzupełniali grę gitarzysty, budując jednocześnie aranżację w trakcie trwania pieśni. 

Wyobraź sobie, że jesteś w zespole, w którym twój gitarzysta nie posiada zdolności technicznych bądź nie czuje się dobrze „piórkując” na gitarze. W takim przypadku osoba grająca na keyboardzie może podjąć się bardziej akustycznego podejścia. Mogłaby imitować styl „piórkowania”, a gitarzysta mógłby po prostu brzdąkać na gitarze akustycznej.

Biorąc pod uwagę fakt, że pieśń „Panie, wywyższam imię Twe”, składa się z podstawowych akordów G, C i D, większość gitarzystów powinna być w stanie grać ją bez specjalnych trudności. Dlatego też gitarzysta i osoba grająca na keyboardzie mogą łatwo zamieniać się rolami. Tylko dlatego, że oryginalne nagranie tej pieśni zaczyna się od partii gitarowej nie oznacza, że musisz wykonywać ją w ten sam sposób. 

Jeśli masz więcej niż jedną osobę grającą na keyboardzie, jeden z keyboardów może grać stłumiony, delikatny dźwięk, który będzie brzmiał jak sekcja strunowa. Dźwięk ten nie będzie wnosił żadnego poruszenia, ale będzie tłem dla tego, co wykonuje pozostała część zespołu. Doskonale komponuje się on z brzmieniem pieśni i nie odstaje od innych, bardziej rytmicznych dźwięków. 

Perkusista może zacząć od kilku szybkich uderzeń bądź od delikatnej gry na perkusji. Następnie przejść do pełnego repertuaru, w miarę jak pieśń staje się coraz bardziej energiczna. A co do basisty, jego partia jest bardzo wyraźna, ponieważ utrzymana jest w swoim własnym tempie.

Oczywiście, w pewnym momencie dołączą do nas również piosenkarze. W momencie wejścia partii wokalnych, muzycy zmienią częściowo sposób swojej gry. Jeżeli muzycy utrzymają taki sam podkład muzyczny w chwili dołączenia się sekcji wokalnej, dźwięk może stać się odrobinę przeciążony. 

W idealnej sytuacji muzyka będzie niczym rozmowa. Kiedy piosenkarze wykonują swoją część, zespół powinien odsunąć się na dalszy plan i towarzyszyć sekcji wokalnej. Kiedy osoby śpiewające kończą swoją frazę, zespół może zdecydować się na krótką odpowiedź na swoich instrumentach w rytm melodii.

Czasami może ci się wydawać, że twój wkład nie rzuca się w oczy, nie jest dość wirtuozerski, czy pełen zaangażowania, zwłaszcza, jeśli jesteś wykształconym klasycznie pianistą. Jednak w wielu przypadkach istotne jest wypracowanie w sobie wiedzy o tym, jak niewiele, czy jak prosto należy grać. Nie chodzi mi o to, że powinniśmy myśleć jak niewiele może nam ujść na sucho, ale raczej, co tak naprawdę zadziała. 

Nie denerwuj się więc, jeżeli twój osobisty wkład w konkretną pieśń nie będzie brzmiał wspaniale w przypadku oddzielnego nagrywania; byłoby tak tylko w sytuacji, gdyby twój udział stanowił 100% dźwięku. Tym, co sprawia, że twoja rola w zespole jest wspaniała, jest  to, co wnosi do całości. Pozwala to na usłyszenie zaangażowania pozostałych członków zespołu. 

Ed Kerr jest doświadczonym muzykiem, kompozytorem i piosenkarzem posiadającym dyplom magistra gry na pianinie. Spędził ostatnie dwadzieścia lat na posłudze poprzez muzykę.
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