Akustisk guitar
Undervisningen
Undervisningen på akustisk guitar foregår - som udgangspunkt - som individuel undervisning. - Du
kan dog godt ved tilmeldingen søge om at komme på hold med en af dine venner, hvis du gerne vil
det. I guitarundervisningen lægger vi stor vægt på at forsøge at møde dig dér, hvor du er, og vi
forsøger altid at tilrettelægge din undervisning ud fra dine personlige forudsætninger og
musikalske interesser. Vi vil gerne gøre dig bevidst om musikkens grundbegreber og give dig
tekniske og musikalske redskaber, så du bliver i stand til at arbejde selvstændigt og udvikle din
musikalitet og musikglæde. Det er meget vigtigt for os, at du er motiveret og har det sjovt med at
spille guitar helt fra starten, og at du oplever det som en positiv fritidsinteresse.

Begyndere
Når du er begynder, er det vigtigt, at du får oparbejdet en god grundteknik så du kan spille frit og
afslappet. Inden vi går i gang med at spille, skal vi derfor snakke lidt om, hvordan du holder
guitaren, og om hvordan du skal bruge fingrene til at spille på den. Det første år på musikskolen vil
du bla. komme til at prøve at spille melodier med fingerspil og sange med akkorder. Vi skal prøve
at spille hits fra radioen, eller andre sange du godt kan lide, julesange til jul og måske en enkelt
fødselsdagssang. Vi vil også lære dig nogle af de helt fundamentale ting om musikken; såsom at
læse og spille efter noder og tabulatur og at forstå begreber som takt, puls og rytme.

Let øvede
Når du har spillet guitar i 2 eller 3 år, har du sandsynligvis udviklet dig meget både musikalsk og
teknisk. Det er derfor naturligt, at vi går videre med at give dig nogle større udfordringer. Du vil nu
komme til at lære flere af de åbne akkorder at kende og udvikle et mere avanceret rytmespil som
akkompagnement til sangene. Vi begynder også at spille flere solostykker. Vi arbejder fortsat med
at udvikle din teknik og din evne til at læse og spille efter noder og tabulatur. Du får lejlighed til
selv at vælge en stor del af dit repertoire og få indflydelse på, hvad du spiller.

Øvede
Når du har gået til guitar i 4 til 5 sæsoner, er dét at spille guitar, blevet til en vigtig fritidsinteresse
for dig. - Måske er du med i et band sammen med nogle af dine venner, og I mødes i fritiden for at
dyrke jeres musikinteresse. Du går måske både til klassiske koncerter og rockkoncerter og hører
musik og har din helt egen musiksmag. - Hvis du spiller rytmisk guitarmusik, tager vi fat på at
arbejde med et større udvalg af de guitar-tabulaturbøger, som findes på bibliotekerne, og
instruerer dig i at spille numrene, som de lyder på indspilningerne. På dette stadie går vi også i
gang med barrokakkorder og skalaer og arbejder videre med din spilleteknik. Vi lærer dig noget
om at improvisere og spille en guitarsolo. - Hvis du spiller klassisk guitar, arbejder vi på at udvide
dit repertoire, så du lærer en masse klassisk guitarmusik at kende. På klassisk guitar er stykkerne
mere teknisk krævende. Så du skal nu arbejde mere med din teknik og spille øvelser og skalaer.

