Wat leer je op gitaarles:
Uitgangspunt is dat je muziek leert spelen die jij mooi vindt.
Gitaarspelen bestaat eigenlijk uit 3 hoofdzaken (Dat geldt voor elke stijl).
1. Melodie
2. tokkelen
3. akkoorden
Tijdens een proefles leg ik uit hoe dit in zijn werk gaat en hoe je het
supersimpel kunt noteren. (geen notenschrift).
Kinderen (8- 12 jaar) hebben meestal geen uitgesproken mening over welke
nummers ze willen leren.
Ze leren bij mij de liedjes die ze op school zingen en simpele popliedjes die op
dat moment actueel zijn.
Daarnaast spelen we uit een les methode waarbij alle grondbeginselen en het
notenschrift langskomt.
Top 2000 repertoire.
Hier kiezen we uit deze lijst de nummers die je het liefst wilt leren spelen.
Meestal kunnen we er gelijk aan beginnen, soms moeten we er met
tussenstappen naar toe werken. Je krijgt van mij de tekst of de genoteerde
versie van het nummer. Indien nodig ook een link naar het juiste You tube
filmpje.
Gitaarsolo’s Rock blues en pop:
Supergaaf om de solo’s van Hotel California, Queen of Slash te spelen.
Improviseren op de blues het kan allemaal op de gitaar.
1. We kiezen dan de beste versie op b.v. You tube uit. Je krijgt van mij de
tabulatuur, samen bepalen we de juiste vingerzetting.
2. De volgende stap is de solo in zijn geheel zo goed mogelijk kopiëren.
3. Dan krijg je van mij de Backing track. Dat is een versie van het nummer
. zonder de gitaar partij en ga je hem spelen zonder hulp van het origineel.
4. Mocht het nummer te snel zijn voor je., dan oefenen we met de metronoom.
5. Ook een goede manier is met een slim pc programma mee te spelen die het
. nummer in laag tempo af kan spelen en dan telkens iets sneller. Dat
programma voor de PC krijg je van mij.
6. ook kunnen we een methode gebruiken waarin je alle solo technieken leert.

Singer-songwriter:
Hier spelen en zingen we songs die jij uitkiest. Dat kan uit de top 2000 zijn, of
uit de kleinkunst. Ook eigen liedjes zijn prima, ik kan je dan helpen om het met
zang en een leuk arrangement het tot een fijn nummer te maken.
Camping repertoire:
Ik weet uit ervaring hoe leuk het is om samen met mensen bij het kampvuur te
zingen en plezier te maken. Liefst met een wijntje en wat te eten.
Er zijn van die songs die iedereen kent en die niet moeilijk zijn aan te leren.
Samen kunnen we dan een map maken met daarin de songs die jou het meest
geschikt lijken.
Fingerstyle gitaar:
Hierbij moet je denken aan het spelen van de bas, begeleiding en de melodie,
maar dan op een gitaar en tegelijkertijd. Alles wat je kunt gebruiken
(drumtechnieken plectrum en vinfers) alles mag als het maar goed klinkt.
Beroemde spelers zijn Harry Sacksioni, Tommy Emmanuel, Chet Atkins.
Ik ben zelf een aantal malen in Amerika geweest en heb daar van top gitaristen
de kneepjes van het vak geleerd.
Klassiek gitaar spelen:
Ik heb een klassieke gitaar opleiding gevolgd en ken mijn klassiekers.
Middeleeuwse muziek, de meesterwerken van Grootmeester Bach of b.v.
stukken van de Grote 4 uit de romantiek. Sor, Aquado, Carcassi en Giuliani.
Hier leer je het eerste jaar de grondbeginselen van het van noten spelen.
Daarna kiezen we repertoire uit de stijl(en) die jou het meest ligt.

