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The Kyokushin-daiko 
 

Følgende trommeslagsekvenser benyttes til å starte og avslutte trening. Trommen 

slås av høyeste grad og senioritet i dojoen. Hvert slag på trommen representerer en 

stavelse i ordlyden til trommeslaget. Slagene skal være langsomme og faste, men i 

siste linje økes frekvensen bortimot avslutningen, for å avsluttes med en 

trommevirvel og ett enkelt avsluttende kraftig slag. 

  

I begynnelsen av treningen er slagene følgende: 

• Fire slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert fjerde 

• Pause 

• Seks slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert sjette. Hen imot 

slutten av de siste seks slagene økes hastigheten av slagene til en 

trommevirvel og avsluttes med (kiai og) ett enkelt, kraftig slag. 

 

 

Ved avslutning av treningen er slagene følgende: 

• Tre slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert tredje 

• Pause 

• Syv slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert syvende. Hen imot 

slutten av de siste syv slagene økes hastigheten av slagene 

til en trommevirvel og avsluttes med (kiai og) ett enkelt, kraftig slag. 

 

Den japanske taiko-trommen gir spiritualitet og åndelighet i dojoen. 
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Oppstarten: 

/ / / / 

HA JI MA RI 

/ / / / 

HA JI MA RI 

/ / / / 

HA JI MA RI 

/ / / / / / 

TSU YO KU NA RE YO 

/ / / / / / 

TSU YO KU NA RE YO 

/ / / / / / /././././././././././ ./ 

TSU YO KU NA RE YO 

 

Avslutningen: 

/ / / 

O WA RI 

/ / / 

O WA RI 

/ / / 

O WA RI 

/ / / / / / / 

HA YA KU KA E RE YO 

/ / / / / / / 

HA YA KU KA E RE YO 

/ / / / / / / /././././././././././ ./ 

HA YA KU KA E RE YO 
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Spesifikasjoner: 

Sonix Taiko 42cm Drum with Bachi 

Bestilt på amazon.co.uk onsdag 15. Mai 2013 og mottatt mandag 27. Mai 2013. 

Det er en nagadō daiko (også kalt en miya-daiko eller en liten chū-daiko) i 

størrelse 1.4 shaku (1 shaku og 4 sun, hvor 1shaku = ca. 30cm og 1sun = ca. 3cm 

eller 1/10 shaku) eller 42cm/17tommer i diameter. 

 

 

ASIN: B005C9WTT4 

Japanese Taiko style drum with a Byō-uchi-daiko (tacked-struck drum) 

construction. The drum gives you the traditional and authentic sounds of Japanese 

taiko drumming. Great for beginners and professionals. 

https://www.amazon.co.uk/dp/B005C9WTT4/ref=pe_217191_31005151_M3T1_dp_1
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Stativ: 

Et stativ av typen «cradle stand» ble konstruert fra søndag 3. til mandag 16. februar 

2015 av André Hjellestad og levert påfølgende trening. 

 Varianten som her er avbildet var ikke mulig å oppdrive. 

Inspirasjon for hjemmesnekret versjon: 

   

Beskrivelse: 

Naname / Inclined / slant stand: 

For nagadō daiko. It can be used for popular playing style: naname style.  
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Informasjon fra nettet: 

Taiko are categorized into types based on construction process. Byō-uchi-daiko are 

constructed with the drumhead nailed to the body.  

Byō-uchi-daiko were historically made only using a single piece of wood; they 

continue to be made in this manner, but are also constructed from staves of wood. 

Larger drums can be made using a single piece of wood, but at a much greater cost 

due to the difficulty in finding appropriate trees. The preferred wood is 

the Japanese zelkova or keyaki, but a number of other woods, and even wine 

barrels, have been used to create taiko. Byō-uchi-daiko cannot be tuned. 

The typical byō-uchi-daiko is the nagadō-daiko, an elongated drum that is roughly 

shaped like a wine barrel. Nagadō-daiko are available in a variety of sizes, and 

their head diameter is traditionally measured in shaku (units of roughly 30 cm). 

Head diameters range from 1 to 6 shaku (30 to 182 cm; 12 to 72 in).  

Taiko can also be categorized by the context in which they are used.  The miya-

daiko, for instance, is constructed in the same manner as other byō-uchi-daiko, but 

is distinguished by an ornamental stand and is used for ceremonial purposes 

at Buddhist temples. 
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