
ORFFOV JESENSKI SEMINAR, Ljubljana, 15. 11. 2014 

Delavnica: Cajon – škatla, polna ritma 

OSNOVNA TEHNIKA 

BAS TON 
 

Celotno dlan postavimo na sprednjo ploščo. Prste na roki iztegnemo (glej sliko spodaj). 

Udarec izvedemo tako, da zamahnemo s celotno roko (ne samo iz zapestja) in udarimo z 

dlanjo ob sprednjo ploščo. Po udarcu dlani ne pritiskamo ob ploščo, ampak pustimo, da se 

roka odbije. Ne igrajte prenizko (proti tlom). Ta udarec imenujemo tudi kubanski bas ton 

(Cuban bass tone) – je glasen in ga najpogosteje uporabljamo. 

           

 

TIP 
 

Prste na roki iztegnemo in na zgornji del plošče postavimo le blazinice prstov. Palec in členki 

so nad zgornjim robom (z njimi ne udarjamo). Udarec izvedemo tako, da zamahnemo s 

celotno roko in ob zgornji del sprednje plošče udarimo le z blazinicami prstov. Ob udarcu 

blazinice pritiskamo ob sprednjo ploščo in tako kontroliramo glasnost posameznega udarca. 

Tip je tih udarec in ga velikokrat uporabljamo v kombinaciji z ostalimi glasnejšimi udarci. 



          

 

SLAP 

 
Slap (izg. slep) igramo tako, da roko postavimo na zgornji del plošče, pri čemer tudi členki 

segajo čez rob, palec pa je na zgornji ploskvi (z njim ne udarjamo). Prste povsem sprostimo, 

da so rahlo pokrčeni. Udarec izvedemo tako, da zamahnemo s celotno roko in udarimo 

naenkrat z dlanjo ob rob in hkrati z blazinicami prstov na sprednjo ploščo. Po udarcu prstov 

ne pritiskamo ob ploščo, ampak pustimo, da se odbijejo. Slap je glasen udarec, ki je podoben 

rim shot udarcu na snare drumu. 

              

 

 

 

 



RITMI NA CAJONU 

Ritme, ki jih izvajamo na cajon, razdelimo v tri skupine: 

 bobnarski ritmi 

 hand to hand ritmi 

 ostinatni bobnarski ritmi. 

 

BOBNARSKI RITMI 
 

Pri bobnarskih ritmih imitiramo ritme, ki jih izvajamo na komplet bobnov. Pozicija rok na 

cajonu je vedno enaka: desna roka izvaja bas tone, leva roka pa slap udarce. S kombinacijo 

teh dveh udarcev lahko igramo različne ritme. Za lažje razumevanje posameznih ritmov je pri 

vsakem ritmu naveden še primer skladbe, ki vsebuje določen ritem. Vse ritme najprej 

izvajajte počasi. Naučite se jih na pamet in jih nato igrajte ob vseh predlaganih skladbah. 

 D = bas ton, L = slap 

POP/ROCK 1  

 Caro Emerald: A Night Like This  

 

 

 

 

 

 

 



POP/ROCK 2 

 Creedence Clearwater Revival: Have You Ever Seen the Rain 

 

 

TWIST   

Twist večina pozna kot dinamičen ples, vendar ga spremlja tudi istoimenski ritem, ki se 

razvije v času rock'n'rolla. 

 Rock'n'Band: Jagode in čokolada 

 

 

SOCA 

Soca (The Soul of Calypso) je zvrst karibske glasbe, ki se razvije v poznih 60. letih 20. stoletja 

in združuje vplive calypsa, funka in soula.  

 Shakira: Waka Waka (This Time For Africa) 

 

 

VALČEK 

Valček je eden izmed najbolj poznanih svetovnih plesnih ritmov, prisoten skoraj v vseh 

glasbenih zvrsteh. 

 Slavko in Vilko Avsenik: Slovenija, od kod lepote tvoje 

 

 



HAND TO HAND RITMI 
 

Hand to hand je način igranja, pri katerem roki igrata vedno izmenično (D, L, D, L …).     

Pri teh ritmih je zelo pomembna razlika v glasnosti posameznih udarcev, saj bodo le tako 

ritmi zazveneli kar najboljše. Pazite, da igrate tip udarce res tiho (piano), kot ghost notes pri 

kompletu bobnov – bas in slap udarce pa seveda glasno (forte). Na začetku igrajte počasi in 

bodite pozorni na pravilno glasnost posameznih udarcev. 

 

POP/ROCK 1  

 Bee Gees: Stayin' Alive 

 

 

POP/ROCK 2  

 Guns N' Roses: Knockin' on Heaven's Door 

 

 

 

TUMBAO  

Tumbao je značilen afrokubanski ritem na congah. Uporaben je v različnih glasbenih zvrsteh 

(salsa, cha-cha-cha, mambo, pop, rock …). 

 Mongo Santamaria: Watermelon Man 

 

 



 

 

BLUES 1  

Blues je temelj afroameriške glasbe ter izhodišče za razvoj vseh nadaljnjih oblik popularne 

glasbe. Kot ritem sodi v skupino ternarnih ritmov in ga  imenujemo tudi slow rock. 

 The Platters: Only You 

 

SHUFFLE  

Shuffle ali boogie je popularen swingovski plesni stil, sprva igran le na klavir, kasneje pa kot 

ritem prisoten v različnih glasbenih zvrsteh. 

 The Kooks: Shine On 

 

 

OSTINATNI BOBNARSKI RITMI 
 

Ta tehnika igranja je podobna tehniki pri kompletu bobnov, kjer z desno roko igramo na eno 

izmed činel (hi-hat, ride). Z desno roko tako igramo tip udarce na zgornji desni rob cajona, z 

levo pa igramo kombinacijo bas tonov in slapov. Pri tem načinu igranja pogosto prihaja do 

skupnih udarcev, kjer z desno roko zaigramo tip, z levo pa istočasno bas ali slap. Bodite 

pozorni, da skupne udarce igrate res istočasno (brez predložkov oz. flamov)! Ostinatni ritmi 

so notirani na treh črtah, pri čemer so na zgornji notirani tip udarci, ki jih izvajamo z desno 

roko (ostinato), na spodnjih dveh črtah pa bas ter slap udarci, ki jih izvajamo z levo roko. 

Bodite pozorni na enakomerne udarce desne roke ter na pravilno kombinacijo udarcev v levi 

roki! 



       

D = tip (ostinato), L = bas ton  D = tip (ostinato), L = slap 

 

POP/ROCK 1 

 Michael Jackson: Billie Jean 

 

POP/ROCK  2 

 Caro Emerald: A Night Like This 

 

 

RAGGAE  

Raggae se je razvil v 60. letih 20. stoletja na Jamajki. Z Bobom Marleyem je postal svetovno 

znana glasbena zvrst. 

 Bob Marley: Buffalo Soldier 

 



IGRANJE S SHAKERJEM 

Tudi shaker (sln. stresalec) lahko uporabimo pri igranju ritmov na cajon. Shaker primemo z 

blazinicami prstov desne roke in ga premikamo naprej (stran od sebe) in nazaj (k sebi) tako, 

da vedno gledamo svoj palec. Roko premikamo samo v komolcu, sam shaker pa čim bolj 

vodoravno. Z desno roko tako izvajamo ostinatni ritem, z levo pa igramo kombinacijo bas 

tonov in slapov. Bodite pozorni na enakomeren ritem shakerja v desni roki ter pravilno 

kombinacijo basov in slapov v levi roki! 

             

 

 

 

POP/ROCK (osminke) 

 Tom Petty: Learning to Fly 

 



PREHODI (FILLS) 

Z uporabo prehodov dobi ritmična spremljava pestrost in muzikaličnost, saj bi utegnilo zgolj 

ponavljanje določenega ritma postati preveč monotono. Prehodi tako poskrbijo za 

stopnjevanje in logičen postop med posameznimi deli skladbe. Spodnje ritme in prehode 

izvajajte tako, da igrate ritem 3-krat, nato pa naredite prehod in celoten postopek ponovite. 

Bodite pozorni, da v prehodu ne hitite oz. ne zaostajate. Prehod mora biti izveden v enakem 

tempu kot ritem pred njim.  

 

POP/ROCK RITEM  

 

 

 

 

PREHOD 

 

 

 

V realnosti izvajamo prehode tako, da načeloma igramo ritem več kot le 3-krat, odvisno od 

oblike skladbe. Največkrat uporabljeni obliki sta: ritem igramo 7-krat in nato naredimo 

prehod (prehod je tako v 8. taktu) ali pa ritem igramo 11-krat in nato naredimo prehod 

(prehod v 12. taktu).  

Prehode lahko izvajate tudi z ostalimi bobnarskimi, hand to hand in ostinatnimi bobnarskimi 

ritmi. 

 



NEPARNI RITMI 

Neparni ritmi so v Evropi značilni za področje Balkana. Imenujemo jih tudi sestavljeni ritmi, 

saj jih lahko razdelimo v različne skupine po dva ali tri udarce. S štetjem omenjenih udarcev 

bo izvajanje ritmov veliko lažje. Na začetku je zato bolje, da igrate počasi in ste pozorni na 

skupine posameznih udarcev. Vsak ritem je zaradi lažje predstave zapisan dvakrat (v obeh 

taktih enako).  

 

7/8 (3 + 2+ 2) 

 Bijelo Dugme: Lipe cvatu  

 

 

 

 

 

 

Želim vam veliko užitkov in uspehov pri igranju na cajon.  

Keep on drumming! Never give up! 

 


