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Catálogo de Janeiro de 2018 – Família Luques – Luthiers de Gaitas-de-Fole

Gaita-de-Fole Galega em Dó maior - Modelo Clássico 1

www.gaitadefolebrasil.com.br
Descrição:
Torneado CLÁSSICO em linhas retas. Capa do fole feita em tecido
resistente (consultar cores disponíveis). Fole sintético de alta durabilidade,
costurado à mão e vulcanizado, com manta interna absorvente de umidade.
Franjas feitas em macramê, trançadas à mão em cordão (tradicional).
Pingente com campânula de polímero.
Caso queira, pode ser acrescido anéis e espigos em latão dourado polido
(vendidos à parte. Veja na penúltima página). Roncão em Dó.
Palhetas sintéticas de maior durabilidade e estabilidade.
Afinada em 440Hz o que possibilita tocar em conjunto com outros
instrumentos musicais contemporâneos.
Digitação aberta (semelhante à flauta-doce germânica).
Feita em poliacetal – material sintético que mais se aproxima, em termos de
acústica e estética, às madeiras ébano, granadilho ou blackwood africano.
Muito usado, atualmente, na confecção de gaitas-de-fole GHB escocesas .
Escala cromática em Dó maior, com meio-tom abaixo:
Si, Dó, Dó#, Ré, Mi, Mib, Fá, Fá#, Sol, Sol#, Lá, Lá#, Si”, Dó”, Ré”
(o cromatismo varia em alguns cents neste tipo de instrumento)
Valores:
R$ 1290,00 em três vezes sem juros no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$100,00 para pagamento à vista:
R$ 1190,00 pagamento à vista por boleto ou depósito bancário o
(na foto: gaita em poliacetal – plástico preto)
(consultar frete)
Clique aqui para assistir ao vídeo
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Gaita-de-Fole Galega em Dó maior
Modelo Clássico 2 - com dois roncos

Descrição:

Ronco

www.gaitadefolebrasil.com.br

A mesma gaita acima descrita,
também feita
em poliacetal
com o acréscimo
de uma ronqueta que
se trata de um ronco menor que soa
uma oitava abaixo do maior.
Ronco é o tubo grande que fica
apoiado no
ombro do gaiteiro.
A ronqueta fica apoiada no antebraço.
Sendo assim, ambos, ronco e
ronqueta soam a
mesma nota, neste caso,
Dó, porém em oitavas diferentes
(explicando de forma mais simples,
um soaria mais “agudo” que o outro).
Consultar cores disponíveis.
ronqueta

Valores:
R$ 1530,00 em três vezes sem juros no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$ 100,00 para pagamento à vista:
R$ 1430,00 pagamento à vista por boleto ou depósito bancário ou
(na foto: gaita em poliacetal – plástico preto)
(consultar frete)
Clique aqui para assistir ao video
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Gaita-de-Fole Galega em Dó maior - Modelo Clássico 3
Descrição:
A mesma gaita Modelo 1,
também feita
em poliacetal
com o acréscimo
de anelados metálicos.
Valores:
Alumínio Prateado Polido
R$ 1340,00 em três vezes sem juros
no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$100,00 para
pagamento à vista:
R$ 1240,00 pagamento à vista por boleto ou
depósito bancário o
(na foto: gaita em poliacetal
– plástico preto)

Latão dourado Polido
R$ 1420,00 em três vezes sem juros
no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$100,00 para
pagamento à vista:
R$ 1320,00 pagamento à vista por boleto ou
depósito bancário o

Em madeira pau-rosa: acréscimo de R$ 180,00.
(na foto: gaita em poliacetal – plástico preto)

(consultar frete)
Clique aqui para assistir ao vídeo
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Gaita-de-Fole Galega em Dó maior
Modelo Clássico 4 - com dois roncos
- Modelo com anelados metálicos
Descrição:
A mesma gaita Modelo 2,
também feita
em poliacetal
com o acréscimo
de anelados metálicos.
Valores:
Latão dourado polido:
R$ 1650,00 em três vezes sem
juros no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$
100,00 para pagamento à vista:
R$ 1550,00 pagamento à vista por
boleto ou depósito bancário.
Alumínio prateado polido:
R$ 1630,00 em três vezes sem
juros no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$
100,00 para pagamento à vista:
R$ 1530,00 pagamento à vista por
boleto ou depósito bancário.

Em madeira pau-rosa: acréscimo de R$ 190,00.
(na foto: gaita em poliacetal – plástico preto)
(consultar frete)
Clique aqui para assistir ao video
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Gaita-de-Fole Medieval com 1 Ronco

Um ronco afinado em Lá.
O fole é coberto por uma capa de tecido.
Pode ser feito uma capa com imitação de
couro animal (material sintético).
Afinada em 440Hz que possibilita tocar
em conjunto com outros instrumentos
musicais contemporâneos.
Possui campânula aberta acoplada ao
ronco que proporciona ao instrumento
maior intensidade sonora.
Anelado em alumínio polido incluso
(caso queira substituir por latão dourado
polido, acréscimo de R$ 50,00).
Luques confeccionou esta gaita para ser
tocada em digitação aberta,
semelhante à flauta-doce germânica,
o que facilita o seu aprendizado.
Escala diatônica em Lá, modo menor,
seguindo os moldes medievais:
Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá#”,Sol”, Lá”.
Quem toca: bandas de folk metal e
música medieval:
Corvus Corax, In Extremo, Eluveitie, etc.
Valores – gaita em poliacetal (plástico - preto):
R$ 1870,00 em três vezes sem juros no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$ 100,00 para pagamento à vista:
R$ 1770,00: pagamento à vista por boleto ou depósito bancário
Em madeira pau-rosa: acréscimo de R$ 180,00.
(consultar frete)
Clique aqui para assistir ao vídeo
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Gaita- de- Fole Medieval com dois roncos

Gaita-de-Fole de alta potência sonora.
Os roncos (bordões) são em Lá e Mi (afinação em quintas).
O fole é coberto por uma capa sintética, de maior durabilidade, pode
ser em tecido ou imitação de couro peludo do animal .
Afinada em 440Hz que possibilita tocar em conjunto com outros
instrumentos musicais contemporâneos.
Possui campânulas, em madeira, abertas acopladas aos roncos que
proporcionam ao instrumento maior intensidade sonora.
Anelado em alumínio polido incluso
(caso queira substituir por latão dourado polido, acréscimo de R$ 50,00).
Luques confeccionou esta gaita para ser tocada em digitação aberta,
semelhante à flauta-doce germânica, o que facilita o seu aprendizado.
Escala diatônica em Lá, modo menor, seguindo os moldes medievais:
Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá#, Sol”, Lá”.
Quem toca: bandas de folk metal e música medieval:
Corvus Corax, In Extremo, Eluveitie, etc.
Valores – gaita em poliacetal (plástico):
R$ 2110,00 em três vezes sem juros no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$ 100,00 para pagamento à vista:
R$ 2010,00: pagamento à vista por boleto ou depósito bancário
Em madeira pau-rosa (como da foto): acréscimo de R$ 190,00.
(consultar frete)
Nota: a cor da capa do fole “peludo” pode variar.

Clique aqui para assistir ao vídeo
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Hümmelchen - Smallpipes da Alemanha

Roncos

Esta é uma gaita-de-fole da família
das “smallpipes”
(pequena gaita-de-fole, em inglês).
O nome não é apenas em virtude
do seu tamanho mas, também,
pela potência sonora do instrumento
que é média, como um violino, por exemplo,
diferente das outras gaitas-de-fole
que possuem alta potência sonora.
É um instrumento musical de câmara.
Torna-se ideal para ser tocada em
conjunto com outros
instrumentos musicais sem o uso de
microfones, além de ser
afinada na mesma frequência dos
instrumentos musicais
contemporâneos, isto é, Lá= 440Hz.

Sua escala (diatônica) e a digitação é a mesma de uma
flauta-doce germânica:
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó”, Dó#”, Ré”.
Valores:
modelo com um bordão (ronco) em Ré
R$ 1500,00 parcelado em 3 vezes sem juros no cartão de crédito
Oferecemos desconto de R$ 100,00 para pagamento à vista:
R$ 1400,00, pagamento por boleto ou depósito bancário.
--------------------------------Modelo com dois bordões (roncos) em Ré e Lá (foto cima):
R$ 1700,00 parcelado em 3 vezes sem juros no cartão de crédito
para pagamento à vista concedemos desconto:
R$ 1600,00: pagamento por boleto ou depósito bancário
Em madeira de pau-rosa: adicional de R$ 190,00
Consultar frete

Com um bordão: Clique aqui para assistir ao video
Com dois bordões: Clique aqui para assistir ao video
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Great Highland Bagpipe
Grande Gaita-de-Fole das
Terras Altas (escocesa)

Gaita GHB 1

Na Escócia há mais de um tipo de Gaita-de-Fole.
A mais conhecida é a que está exposta neste catálogo.
Trata-se da Great Highland Bagpipe.
O modelo GHB1 construída na oficina da Família Luques é toda feita em
polyacetal, material sintético que mais se aproxima, em termos de acústica
e estética, às madeiras ébano ou blackwood africano e seu
torneado é o das gaitas mais antigas.
Fole sintético, palhetas sintéticas, que proporcionam maior durabilidade e estabilidade.
Recomenda-se o seu aprendizado com um instrutor pois requer, no início,
certo esforço pulmonar por parte do gaiteiro. No entanto, há pessoas que
aprendem à tocar o instrumento como auto-didatas.
Sua escala é em modo menor e bem peculiar.
Afinada em 475Hz a escala é
Sol, Lá, Si, Dó#, Ré, Mi, Fá#, Sol”, Lá”.
Isto faz da GHB um instrumento musical com características de escala próprias
para tocar o repertório daquele povo (escocês) em específico, algo que ocorre
com outros tipos de Gaitas-de-Fole também.
O seu dedilhado é o que chamamos de semi-cerrado, isto é, tapa-se furos
alternados com outros furos abertos para obter-se a nota desejada.

Valores:
modelo GHB 1
R$ 2170,00 parcelado em 3 vezes sem juros no cartão de crédito.
Oferecemos desconto de R$ 100,00 para pagamento à vista:
R$ 2070,00: pagamento por boleto ou depósito bancário
Consultar frete
Assista ao video clicando aqui.
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Gaita-de-Fole das Highlands
Great Highland Bagpipe
(escocesa)
Gaita GHB 2
Igual ao modelo GHB 1
acrescido de anéis metálicos de alumínio polido.

Valores:
R$ 2270,00 parcelado em 3 vezes sem juros no
cartão de crédito.
Oferecemos desconto de R$ 100,00 para
pagamento à vista:
R$ 2170,00: pagamento por boleto ou depósito
bancário.
Consultar frete

Gaita GHB 3
Igual ao modelo GHB 2 de cima acrescido
de decorações chamadas “combing and beading”
que são riscos e gomos torneados na peça
milimetricamente espaçados entre si.
Este detalhe artístico é feito em todas as peças
da gaita-de-fole, com exceção do chanter
que é o oboé da Gaita-de-Fole, onde o músico
tocará a melodia
(foto abaixo).
O topo de cada drone (tubos maiores) são de torneado
“contemporâneo”.

R$ 2360,00 parcelado em 3 vezes sem juros
no cartão de crédito.
Oferecemos desconto de R$ 100,00
para pagamento à vista:
R$ 2260,00: pagamento por boleto ou
depósito bancário.
Consultar frete

Detalhe do “Combing and Beading”
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Bolsa protetora

www.gaitadefolebrasil.com.br
Feita em material impermeável
Forrada com espuma de aproximadamente 2~3 cm de espessura de
todos os lados.
Possui bolso externo para guardar partituras e acessórios.
Também possui divisórias em formato de “casulos” que
proporcionam maior proteção à cada uma das peças que compõem o
instrumento.
Compacto, o instrumento é transportado parcialmente desmontado,
facilitando o seu transporte: Apenas R$ 69,00.

Detalhe dos “casulos”:
proteção à cada uma das
partes que compõem o instrumento

Alças de mão que também servem...

… para colocar
no ombro
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Tutoriais
DVD básico e intermediário
APENAS para Gaita-de-Fole Galega, Medieval e Hümmelchen.
Material didático com dicas e exercícios para a introdução ao aprendizado
das Gaitas-de-Fole citadas acima.
DVDs Tutoriais “Introdução à Gaita-de-Fole” volume 1 e 2: R$ 50,00.
*Nota: Para gaitas GHB o material didático deverá ser importado.

Tira-dúvidas Via Skype
Aos clientes que adquirem nossas gaitas-de-fole nos colocamos
à disposição para tirar eventuais dúvidas, via skype, para
as seguintes gaitas-de-fole:
- Gaita Galega
- Gaita Medieval
- Hümmelchen
consulte-nos sobre horários.
Garantia
Todos os nossos instrumentos musicais possuem garantia de um ano.
Leia o termo de garantia em nosso site clicando aqui.
Pagamento parcelado
O pagamento parcelado é pelo método Paypal®
Dúvidas acesse nosso portal: www.gaitadefole.com
Família Luques® - Construção de Gaitas-de-Fole - Brasil
Todas as fotos contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.
Os preços poderão ser alterados sem prévio aviso. No entanto, no
momento em que é formalizado o pedido o valor acordado será mantido.

Assista à alguns vídeos em nosso canal :
www.youtube.com/gaitadefolebrasil
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