
Jaka Strajnar (1978) je akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal. Leta 2005 je diplomiral na
Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Jazz tolkala je študiral na Koroškem deželnem konservatoriju
v Celovcu.

Izpopolnjeval se je pri različnih evropsko in svetovno priznanih tolkalcih in bobnarjih.

V Škofji  Loki  vodi  tolkalno skupino Otroci ritmov in jazz zasedbo Jazz je kul bend. S skupino Jazz
station je leta 2009 na Melodijah morja in sonca osvojil prvo nagrado. Deluje v različnih glasbenih
zasedbah. 

Je avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov: učbenika za učenje cajona Cajon – slovenska šola
cajona (prevedena tudi v angl. In nem.), priročnika za splošna tolkala Svet ritmov (kmalu tudi v nem.)
ter priročnika za glasbene cevi  Boomwhackers – zabavne glasbene cevi (prevedena tudi v nem.).
Napisal je dve zbirki skladb: za bobne Svet bobnov in za cajon The Cajon World (v angl.).

Kot predavatelj po Sloveniji in tujini izvaja številne delavnice, seminarje ter team buildinge.

Za otroke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter študente na fakultetah pripravlja in vodi tolkalne
delavnice. Na teh udeleženci skupaj ustvarjajo različne ritmične in melodične spremljave ter dobijo
izkušnjo improviziranja. Pri skupinskem bobnanju se tako krepi zmožnost poslušanja, koncentracije,
koordinacije ter sodelovanja. 

Za vzgojitelje, učitelje ter profesorje pa pripravlja tolkalne delavnice in seminarje, ki so namenjene
strokovnemu  izpopolnjevanju.  Na  delavnicah  in  seminarjih  predstavi  uporabo  različnih  tolkalnih
inštrumentov, številne ritmične aktivnosti in igre, udeleženci se preizkusijo v individualni in skupinski
improvizaciji, neverbalnem sodelovanju ter se naučijo, kako vse to vključiti v izobraževalni proces.

Za javna in zasebna podjetja pripravlja team buildinge, na katerih udeleženci spoznajo, doživijo in
uporabljajo osnovne principe team buildinga: poslušanje, medsebojna komunikacija in sodelovanje,
prevzemanje odgovornosti, ustvarjalnost idr.

Publikacije: 
Svet bobnov (2012)
Cajon – slovenska šola cajona (2013, 2. izdaja 2014, 3. izdaja 2015, ponatis 2016, 4. izdaja 2018) 
Cajon Method (2015)
Boomwhackers – zabavne glasbene cevi (2015, dotis 2015, ponatis 2016)
The Cajon World (2014, 2. izdaja 2014, 3. izdaja 2017, ponatis 2018)
Cajon – die moderne Cajonschule (2017, 2. izdaja 2019)
Boomwhackers – coole Musikrohre (2016, 2. izdaja 2018)
Svet ritmov (2016, ponatis 2017)


