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Webbresursen kaDON är verkligen en utmärkt källa för att lära sig spela taiko-

trummor och flöjt online på webben med hjälp av experter på sitt område.  

 

Kate Walker, som forskar om taiko i Stor-

britannien, presenterade några av de första 

resultaten under taiko konferensen som hölls i 

England. Kate Walker berättade följande: 

– Det finns ett stort problem när människor 

försöker få tillgång till instruktörer. Detta var 

ett genomgående tema som framkom [i 

studien]. Människor vill få kontakt med var-

andra för att kunna få tillgång till instruktörer 

så att de kan utvecklas som trumspelare. Så det 

var verkligen en tydlig indikation. Det finns 

en stark önskan att vilja lära sig av varandra. 

[…] Något som jag har observerat kan sum-

meras i följande citat som jag fick av någon: 

”Om jag var en heavy metal musiker så skulle 

det vara som att få en musiklektion av Iron 

Maiden.” Att gå fram till någon och säga ”Hej 

Iron Maiden, jag bor [någonstans i världen], 

skulle du vilja lära mig?”, är inte tänkbart och 

det händer inte heller. Det är verkligen inte 

något som händer i andra områden som jag 

känner till. Så vi har Shoji, vi har Shogo, vi 

har musiker i världsklass, vi har Franco [alla 

är musiker inom taiko]. De viger sin tid för 

oss oavsett vilken nivå vi är på och det är ock-

så ett väldigt ovanligt fenomen. 

Med Kate Walkers ord i åtanke, vill Taiko 

Shin Kai hjälpa till och sprida informationen 

om en webbresurs som finns tillgänglig på 

Internet som heter kaDON. 

Det är verkligen en utmärkt källa för att lära 

sig spela taikotrummor och flöjt online på 

webben med hjälp av experter på sitt område! 

De erbjuder gratislektioner för att prova på 

deras kursutbud och prenumerationsavgiften 

täcker alla deras kurser. Vi kan varmt rekom-

mendera deras kurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar 

Länk till webbresursen kaDON 

http://kadon.com/    

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiko Shin Kai 
Taiko Shin Kai är en ideell förening som vill uppmuntra och sprida taiko i Sverige. Föreningen håller 

studiecirklar genom studiefrämjandet, kurser och workshops i Stockholm och Uppsala för barn 

och vuxna. Taiko Shin Kai finns både i Stockholm och i Uppsala. I Stockholm håller föreningen till i 

Studiefrämjandets lokaler i Solna.  

http://kadon.com/

