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4-strenget (dobbelt) guitar

5-strenget (dobbelt) guitar

6-strenget klassisk guitar (Lacote)

Moderne stor guitar (Ramirez)

Guitaren i musikhistorien

Et udvalg af de vigtigste komponister, som man møder i Flemmings Guitarbøger

Renæssance og barok
(ca. 1500-1750)
Luis Milan ca. 1500-ca. 1561
Spansk komponist og vihuelaspiller. Var den
første, der udgav en musiksamling for vihuelaen:
"El Maestro" med 40 fantasier, 6 pavaner og
ca. 20 sange. Milan var hofmusiker i Valencia, og
hans musik minder meget om den samtidige
italienske lut-stil. Stykkerne, som er skrevet i
tabulatur-system, spilles i dag ofte på guitar med
omstemning af 3. streng til fis.
John Dowland 1563-1626
Engelsk lutenist og komponist. Rejste i sine unge
år rundt i Europa og fik ry som lutvirtuos.
I 1597 udgav Dowland sin første samling af sange
i London, som skulle blive en af de mest betydningsfulde og vigtige musikudgivelser i luttens
historie.
Denne samling af lut-sange kan udføres af en
solist med lut akkompagnement eller forskellige
kombinationer af sangere og instrumentalister.
Herefter udgav han mange flere lut-samlinger.
Fra 1598 blev Dowland ansat hos Christian IV i
Danmark. Kong Christian var meget interesseret i
musik, og betalte Dowland astronomiske summer.
Hans løn var 500 daler om året, hvilket gjorde
ham til en af de højest betalte danske embedsmænd.
Dowland var højt respekteret af Kong Christian.
I 1606 vendte han tilbage til England, og i 1612
fik han en stilling som lutenist hos James I. Han
døde i London i 1626.
To musikalske elementer havde stor indflydelse på
Dowlands musik. Det var dels de populære
Consort sange, og tidens dansemusik.
Det meste af Dowlands musik er komponeret for
hans eget instrument lutten. Det omfatter flere
bøger med solo lut-værker, lut-sange (for én
stemme og lut), del-sange med lut akkompagnement, og flere stykker for viola consort med lut.
Dowlands musik udtrykker ofte den melankoli, der
var så moderne i musik på den tid. Han skrev et
consort stykke med titlen "Semper Dowland, sempre dolens" til (altid Dowland, altid sørgelig), som
kan siges at opsummere meget af hans
musikalske udtryk.
John Dowlands virtuose lutmusik, både solo- og
duo stykker, spilles i dag ofte på guitar.

Johann Sebastian Bach

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi ca. 1678-1741
Italiensk komponist og violinist. Med sine over 400
koncerter er han en af barokkens betydeligste
komponister. Ansat 1707-1740 i Venedig. Kapelmester og succesrig opera-, koncert- og kammermusikkomponist.
Vivaldi har skrevet for næsten alle instrumenter
deriblandt mandolin og lut. Af disse stykker er hans
D-dur koncert for lut og strygere den mest kendte
og oftest spillede, i dag lige så tit på guitar.
Johann Sebastian Bach 1685-1750
Tysk komponist og musiker - barokkens store og
betydningsfulde mester. Har skrevet utallige orgelværker, koncerter, solo stykker mm. for mange
forskellige instrumenter, først og fremmest
strygere, blæsere og cembalo.
Skrev også 4 suiter for lut, som nu ofte bliver
spillet på guitar. Derudover hører transskriptioner
af hans klaver-, cello- og violinstykker i dag til det
faste guitarrepertoire.
Johan Anton Logy (Jan Anton Logi, Losy)
1650-1721
Født i Böhmen som greve. En af tidens bedste lutspillere og komponist. Rejste 1668 rundt i Frankrig og Italien, hvor han stiftede bekendtskab med
barokguitaren, for hvilken han også skrev musik.
Silvius Leopold Weis 1686-1770
Tysk komponist og lutspiller. En af tidens største
virtuoser, ansat ved hoffet i Dresden. Han kom i
forbindelse med J.S. Bach, som skrev sin E-dur
suite for lut til ham. Weis skrev selv meget, ca. 60
lutsuiter og en del småstykker, som i deres virtuose udformning i dag også spilles på guitar.
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Gaspar Sanz 1640-1710

Robert de Visée ca.1655- ca.1733

Spansk guitarist og komponist. En af de første
som udgav en guitarskole med indføring i spilleteknik og becifring.
Gaspar Sanz var født i en velhavende familie, og
fik en høj uddannelse og studerede musik, teologi
og filosofi på Spaniens ældste universitet i Salamanca. Her blev han senere professor i musik.

Fransk guitarist og komponist ved det franske hof
i Versailles. Han fik tidligt en høj musik uddannelse, og blev som 25-årig ansat som musiker hos
kong Louis XIV . De Visée komponerede mest for
guitar, theorbo og lut, og er nok den vigtigste
franske komponist af barok guitarmusik. En bog
med guitarværker udkom i 1682 og en efterfølger
fire år senere, begge udgivet i Paris.
Han har haft et betydeligt ry som musiker på
guitar, lut, theorbe og viola da gamba.

Under rejser i Europa stiftede han bekendtskab
med tidens berømte guitarkomponister Foscarini,
Granata og Colista, og var en tid ansat hos kong
Philip IV.
I en alder af 34 år udgav han den første del af sin
berømte guitarskole "Instrucción de Música sobre
la Guitarra Española". De efterfølgende år udkom
de næste 2 dele. Alle tre bind blev senere udgivet
sammen under titlen på den første bog i 1697, og
i otte efterfølgende udgaver.
Han døde i Madrid i 1710.
Barok-guitaren, som brugtes på Sanz tid havde 5
strenge-kor (dobbelt-strenge). Sanz skrev sin musik i et Tabulatur system. De nederste to strengekor blev stemt i oktaver, også kendt som
"bourdons". En anden variation er den specielle
stemning, hvor femte og fjerde streng er en oktav
højere end normalt, og som dermed kan skabe de
populære "Campanellas" (klokkeklang) effekt. På
dette tidspunkt opnår guitaren en popularitet, der
kan sammenlignes med luttens. Sanz bidrog i høj
grad til denne udvikling.
Guitarskolerne omfatter kompositioner i både punteado (melodispil) og rasqueado (akkordspil).
Gaspar Sanz brugte populære spanske folkesange
og danse, hvoraf nogle ligesom Zarabanda fremhævede elementer, der senere blev brugt i flamencomusik. Men også tidens velkendte danse
Passacaglia, Pavane, og Galliard blev benyttet.

I 1686 var Robert de Visée en af Kong Louis XIV
foretrukne musikere, og gav jævnligt koncert i
ved hoffet. I 1709 blev han udnævnt til kongelig
kammersanger. Ved hoffet spillede han koncerter
med tidens førende musikere.
Han blev udnævnt til "Kongelig guitarmester" (Maître de Guitare du Roi) i 1719,
efter at have undervist kongen fra 1695.
I 1716 udgav han en bog med theorbe- og lut
værker. Forskellige guitarstykker dukkede op i antologier udgivet i Europa i begyndelsen af 1730.
Robert de Visée døde omkring 1732-1733. Ligesom andre barokkomponister skrev han sin musik
som suiter bestående af populære danse som
courante, allemande, menuet, og bourrée. Hans to
bind i 1682 og 1686 indeholdt begge 12 suiter.
I nyere tid har Emilio Pujol vakt en fornyet
interesse for den franske komponist med en transskription af Suite i d-mol (Eschig 1928).
Robert de Viseés guitar var barokguitaren med 5
strengekor, og han skrev sin musik som tabulatur.
Både musikken og guitarens stemning var i fransk
barok-stil.

I nyere tid bliver hans forskellige dansesatser ofte
samlet og spillet i såkaldte "Suite Españolas".

5-strenget (dobbeltstrenget) barok-guitar
bygget af Stradivarius

Canarios af Gaspar Sanz, skrevet i tabulatur,
hvor 1. streng er nederst, og bånd angives ved tal.

Allemande og menuet af Robert de Visée, skrevet i tabulatur,
hvor 1. streng er øverst, og bånd angives ved bogstaver.
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Klassisk guitarmusik (ca. 1750-1900)
"Guitarens guldalder"
begyndte med den eminente, italienske guitarist og komponist, Ferdinando Carulli, hvis guitarskole blev
populær i hele Europa. Han efterfulgtes af Matteo Carcassi, også forfatter til en guitarskole, etuder og
tekniske værker, der er kendt af enhver guitar elev. Derefter kom Mauro Giuliani, Luigi Legnani og
Zani di Ferranti, alle italienere.
Fra Spanien kom Dionisio Aguado og Fernando Sor, sidstnævnte regnes for den største komponist med
tilnavnet "Guitarens Beethoven". Senere dukkede Napoleon Coste i Frankrig og J.K. Mertz i Østrig op.
De var ikke kun store guitarister, der optrådte over alt i Europa, men også store komponister, som har
efterladt sig hundredvis af smukke guitarkompositioner.
For guitar-studerende er de klassiske værker af disse mestre er uundværlige den dag i dag.

Ferdinando Carulli

Matteo Carcassi

Fernando Sor

Ferdinando Carulli 1770-1841

Fernando Sor 1778-1839

Italiensk guitarist født i Neapel. Grundlægger af
det klassiske guitarspil i Italien, og pioner for guitaren i hele Europa. Uddannet cellist og selvlært
på guitaren. Turnerede som guitarist i Wien og
Paris, hvor han slog sig ned i 1808. Her boede han
til sin død. Carullis guitarteknik var højt udviklet,
og han udgav i 1810 en guitarskole, som i det
store hele stadig benyttes.
Derudover har han udgivet over 300 stykker guitarmusik, både solo, duo og kammermusik. Han
var den første, der skrev guitarkoncerter med
orkester. Hans samarbejde med guitarbyggeren
Lacote førte til fornyelse og forbedring af guitaren.

Født i Barcelona i Spanien er Sor vokset op med
den spanske guitartradition. Som skoleelev i
Montserrat klostret stiftede han bekendtskab med
violinspil, musikteori og korsang.

Matteo Carcassi 1792-1853
Italiensk guitarist, meget virtuos. Han optrådte i
koncertsale rundt omkring i Europa, og blev berømt. Som komponist mest kendt for sine pædagogiske etuder opus 60 og sin guitarskole.
Som 18-årig flyttede Carcassi til Tyskland, hvor
han fik stor succes, og i 1820 var hans karriere
mest centreret i Paris, dog med en meget vellykket tur til London to år senere. I Paris havde
Carcassi en hård konkurrent i Ferdinando Carulli,
men med sin bedre teknik, blev han hurtigt mere
populær end Carulli. Der var på den tid et stort
marked for solo-guitar kompositioner.

Han begyndte at studere musik bl.a. som militærmusiker. Som 18-årig komponerede han sin første
opera. I sit hjemland blev han en succesrig komponist og guitarist.
Efter Napoleons indtog i Spanien tog han i 1813 til
Paris, hvor han boede til sin død. Han turnerede til
England og Rusland.
I Paris spillede han ofte sammen med vennen og
landsmanden Aguado (se næste side). I 1831 optrådte de to med en duet, som Sor havde komponeret - ”Les deux Amis" (De to venner).
Sor har skrevet både opera- og balletmusik, men
det er som skaber af tidens mest fuldendte guitarmusik, han er kendt i dag.
Hans orkestrale solo- og duo guitarmusik regnes
for noget af det bedste, og han fik i sin levetid tilnavnet "Guitarens Beethoven".
Også som udgiver af sin "Guitar Method", og som
komponist af pædagogiske værker er han i dag af
uovertruffen betydning.
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Dionisio Aguado y Garcia 1784-1849
Spansk guitarist og pioner for det klassiske guitarspil. Tilegnede sig guitarspillet under indtryk af
flamencomusikken, og udviklede en fremragende
teknik, bl.a. var han mellem de første, der brugte
neglene til anslag.
Aguado var forsker og gik videnskabeligt til værks
med guitarteknikken. I 1824 udgav han sin guitarskole "Metodo para Guitarra". Samme år flyttede
han til Paris, hvor han fandt et dybt venskab hos
landsmanden Fernando Sor. De optrådte sammen,
og skønt deres teknik var forskellig, beundrede de
hinanden meget. Aguado er først og fremmest
kendt for sin pædagogiske musik, som omfatter
etuder, der metodisk træner begge hænder.

Dionisio Aguado

Mauro Giuliani

Johan Kaspar Mertz 1806-1856

Mauro Giuliani 1781-1829

Født i Ungarn og flyttede i 1840 til Wien, hvor stor
succes som guitarist og komponist medførte en
lang række koncerter i Europa. Har skrevet ca.
100 værker af høj musikalsk kvalitet. Som guitarist hvor han ofte spillede på en guitar med 4 ekstra basstrenge, var han overordentlig virtuos.
Sammen med sin kone pianisten Josephine blev
deres hjem et mødested for internationale guitarister som f.eks. Mauro Giuliani, Luigi Legnani og
Anton Diabelli.

Giuliani er født i nærheden af Neapel i Italien. Her
stiftede han tidligt bekendtskab med den neapolitanske guitartradition.
Studerede som ung musik i Bologna, og blev en af
tidens største guitarvirtuoser.

Efter en lang sygdomsperiode blev han igen i
stand til at genoptage sit arbejde, men den ungarske revolution i 1848 havde tvunget mange af
hans elever til at flygte, og det efterlod Mertz
uden en tilstrækkelig indkomst, men i 1855
begyndte han sammen med sin kone at arbejde
for den kejserlige familie i Salzburg.
I Bruxelles vandt han i en guitarkonkurrence i
1856 over Napolen Coste.
Johann Kasper Mertz mest fremtrædende arbejde
er en samling af små stykker kaldet Bardenklänge, som stilmæssigt ligner klaverværker af
Robert Schumann

Da han også var fløjtenist, skrev han naturligt nok
for begge disse instrumenter. Tog i 1806 til Wien,
hvor han blev meget populær. Han var inspirator
til guitarens opblomstring i denne by, og skrev
selv over 100 stykker musik. I 1820 tog han til
Rom, hvor han gav koncerter og komponerede
musik i den for tiden fremherskende wienerklassiske stil. Bosatte sig i 1823 i Neapel, hvor han
boede til sin død.
Han var den første, som skrev guitarmusik i den
notationsform, der med få ændringer stadig
benyttes i dag.
Til en af sine guitarkoncerter (nr.3) brugte han en
tertsguitar stemt i G, som han havde ladet bygge.
Samtidens kritikere lovpriste hans guitarspil i høje
toner, og han skulle efter sigende have spillet med
en fantastisk smuk, syngende tone.

Joseph Küffner 1776-1856
Tysk musiker og guitarist. Han var medlem af
Würzburgs hofkapel. I 1802 blev han militærmusiker, skrev en række guitarstykker i let og diverterende stil med særligt henblik på amatørmusikere,
som der var mange af på den tid.

Johann Kaspar Mertz

Joseph Küffner

En kvintet af Küffner for klarinet og strygere var
engang tilskrevet Carl Maria von Weber, og er stadig registreret i samlinger af Webers musik. Han
komponerede syv symfonier, operaer og en lang
række kammermusikværker for forskellige
instrument-kombinationer.
Hans produktion indeholder også en betydelig
mængde af musik for den klassiske guitar.
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Francesco Molino ca. 1775-1847

Leonard von Call 1779-1815

Italiensk violin- og guitarvirtuos. Rejste meget
bl.a. til Spanien. Udgav en guitarskole og skrev
talrige værker for guitar, bl.a. en guitarkoncert.

Tysk/østrigsk guitarvirtuos, lærer og komponist,
først og fremmest af letspillelig "hausmusik".
Selv spillede han fløjte, mandolin og guitar, og
ved sin tidlige død som 36-årig var han ansat som
kammermusiker ved hoffet i Wien.

Molino blev blev født i Ivrea den 4. juni 1768.
Som ung lærte han sig både at spille obo og
bratch, og virkede som bratschist i orkestret ved
Det Kongelige Teater i Torino.
I 1818 tog Molino til Paris, hvor guitaren havde en
storhedstid. Ferdinando Carulli og andre havde
opbygget en betydelig guitar-kultur i den franske
hovedstad, og det var i denne tradition, at Molino
med stor succes begyndte at arbejde, både som
guitarist, komponist og underviser. Han fik mange
beundrere, bl.a. hertuginden af Berry, som også
var elev af Molino.
Hovedparten af hans guitar kompositioner blev
udgivet i denne "Paris" periode fra 1820 til 1835.
Guitarens popularitet var begyndt at falde omkring 1840 og dette afspejles i, at Molinos
senere kompositioner var for violin. Han døde i
Paris i 1847.
Molino var fortaler for, ikke at bruge venstre
hånds tommelfinger, hvilket var almindeligt på de
dengang mindre guitarer, men det var der blandt
de forskellige guitarister delte meninger om.
En berømt karikaturtegning af Marescot i bogen
La Guitaromanie viser meningsforskellen mellem
to lejre i guitarpædagogikken. Her ses en
"diskussion" mellem tilhængere af Carulli og
Molino.

Gennem hele sin levetid fokuserede han mindre
på at optræde, men mere på undervisning og at
skrive musik, som andre kunne spille.
"En virtuos skal ikke skrive til andre virtuoser,
men til elever eller amatører” sagde han.
I 1801 begyndte han i Wien at undervise i
mandolin og guitar. Han skrev musik for disse instrumenter i løbet af denne tid, og tyskerne værdsatte de strømmende melodier kombineret med
den enkle udførelse.
Succesen af disse værker førte ham til at skrive
mere musik, hovedsagelig for mandolin, violin,
fløjte og guitar, men han skrev også vokalkompositioner. Mange af hans værker blev bestilt
af medlemmer af borgerskabet og lavadelen.
Han optrådte sjældent som musiker, men fortsatte med at undervise til sin død i Wien i 1815.
Von Call var ophavsmand til guitarskole, der opnåede stor succes i sin tid og blev genudgivet flere
gange.
Han blev født i en landsby i Sydtyrol. Efter Første
Verdenskrig blev området en del af Italien.
I 2006 blev musikskolen i hans hjemby opkaldt
efter ham.

Anton Diabelli

Leonard von Call

Anton Diabelli 1781-1858
Østrigsk musikforlægger, komponist, pianist og guitarist. Har skrevet eller udgivet i hundredvis af guitarværker med sigte på amatører. Uddannet af Michael Haydn kom han til at spille en ledende rolle i Wiens
musikliv. Hans musik er ofte inspireret af østrigsk folkemusik og skrevet i en for datiden populær og
diverterende stil. I dag nok mest velkendt som komponisten til en vals, som Ludwig Beethoven brugte i
sin komposition med treogtredive Diabelli Variationer.
Havde gennem sin forlagsvirksomhed et tæt samarbejde med adskillige kendte komponister Beethoven, Schubert, Carl Czerny, Johann Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles m.fl.
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Napoleon Coste 1806-1883
Fransk komponist og guitarist. Begyndte at spille
som 6-årig og gav sin første koncert som 18-årig.
I 1830 flyttede han til Paris og kom i kontakt med
Aguado, Carulli og Carcassi (se disse), og fik undervisning af Fernando Sor. Desuden begyndte
han at studere teori, teknik og komposition.
Costes produktion omfattede 50 kompositioner.
bl.a. sange og kammermusik, især for obo, samt
værker til 7-strenget guitar, som han eksperimenterede med. Mest kendt er hans etuder opus 38.

Guitarkoncert i Parisisk salon i 1800-tallet

Niccolo Paganini 1782-1840
Mest kendt som violinvirtuos, men var også en
fremragende guitarist. Født l Italien, studerede
han i 1795 violinspil hos Alessandro Rolla, som
også spillede guitar. Har komponeret over hundrede solo- og duo-stykker for guitar samt violin/
guitar og kvartetter for guitar og strygere.
Paganini var en god ven af guitarvirtuosen Luigi
Legnani og de turnerede ofte sammen og gav fælles koncerter.

En ulykke i 1863 efterlod Coste med en brækket
arm og en uarbejdsdygtig højre hånd, og han
måtte derfor stoppe sin koncertvirksomhed. Men
han hyrede en assistent og fortsatte med at undervise i guitar og komposition.
Han var en af de første til at omskrive 1600-tallets
musik til moderne notation, og var primært ansvarlig for at genoplive interessen for barok guitarmusik.
Coste redigerede og genudgav Fernando Sors
guitarskole efter Sors død i 1839. Napoléon Coste
døde i Paris i en alder af 77, og efterlod sig en betydelig mængde originale kompositioner.

I 1801-1804 lagde han violinen helt væk, og spillede udelukkende guitar. Den gensidige påvirkning
af de to instrumenter resulterede i, at han tilførte
violinen en helt ny spilleteknik, man tidligere havde troet umulig - pizzicato, flerstemmighed, flageolettoner og arpeggio - velkendt guitarteknik.
Henrik Rung 1807-1871
Dansk komponist og guitarist. En af de eneste repræsentanter for klassisk/romantisk guitarspil i
Danmark. Spillede fra 1828 kontrabas i det kgl.
Kapel og var fra 1842 syngemester på Det kgl.
Teater.
Skrev mange sange og salmer, samt en del kompositioner for en eller flere guitarer. Hans opus 1,
som er af meget høj sværhedsgrad, er som en
slags hyldest opbygget ligesom Fernando Sor's
opus 1, og det er tydeligt at inspiration sydfra har
nået Rung i Danmark.

Niccolo Paganini

Napoleon Coste

Luigi Legnani 1790-1877
Italiensk guitarist, komponist, operasanger og instrumentmager. Oprindeligt spillede han violin og
bratsch, men helligede sig senere guitaren.
Luigi Legnanis guitarkarriere startede i Milano i
1819. Tre år senere optrådte han i Wien, hvor han
blev betragtet som den værdig efterfølger til
Giuliani, som i 1819 forlod Østrig. Legnani turnerede også i Italien, Tyskland og Schweiz.
Med over 250 værker har Legnani ydet et stort
bidrag til den klassiske guitars repertoire. Disse
omfattede sologuitar værker, en guitarskole,
fantasier, potpourrier, capriccios, variationer af
kendte opera temaer, duetter for guitar og
koncerter.

Henrik Rung

Luigi Legnani
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Nyere tid (1900 - og fremefter)
Francisco Tárrega 1852-1909

José Viñas 1823 - 1888

Tárrega står som et bindeled imellem den
klassisk/romantiske periode og som grundlægger
af den moderne guitarteknik. Betydningsfuld som
forbillede for senere guitarister.
Født i Spanien er Tárrega opvokset med guitarspil,
og han begyndte allerede som dreng med at
spille. Fik som ung undervisning af virtuosen
Arcas (elev af Aguado), og gik på Madrids konservatorium i komposition.
Efter mange eksperimenter endte Tárrega med at
spille uden negle for at få en blød, karakteristisk
kraftig klang.
Han forskede i guitarens klangmuligheder og udformede et nyt anslag, apoyando - (støtteanslag).
Komponerede og arrangerede 217 guitarværker,
som for eftertiden står som musikalske perler i
virtuos stil.
Guitarbyggeren Antonio Torres havde i 1860-erne
udviklet den moderne klassiske guitar med større
volumen og kraftigere klang. Den passede godt til
Tárregas spillemåde, og blev den nye tids guitar.

Viñas musikalske mangfoldighed er imponerende.
Udover sin karriere som guitarist var Viñas både
sanger og komponist samt leder af flere teatre i
Spanien.
Sammen med Julian Arcas var Viñas højt agtet
som en af de væsentligste guitar-virtuoser i sin
tid. Hans fortolkning af værker af Aguado og
Broca blev anset for at være fremragende, og han
rejste med stor succes rundt som solist i en række
europæiske lande i 1844.

Tárrega blev samlingspunkt for den tidens unge
guitarister som Llobet, Segovia, Pujol m.fl., og
hans betydning for guitarspillet i dag er enorm
både som tekniker, komponist og forgangsmand.

Francisco Tárrega

Miguel Llobet

Hans hjem i Barcelona blev i stigende grad blev
mødested for både lokale og udenlandske guitarister. Her mødtes de, talte, spillede for og lyttet til
hinanden. Det er formentlig også her, den unge
Francisco Tarrega spillede sine første værker.
Miguel Llobet 1878-1939
Spansk guitarvirtuos, elev af Tárrega, og hans
spillestil var meget præget af lærermesterens.
På et enkelt punkt afveg den dog væsentligt Llobet spillede med negleanslag. Han har desuden
arrangeret og transskriberet en del spanske folkesange og musikstykker til guitar i den for Tárregaskolens karakteristisk virtuose stil.

Andres Segovia

Andrés Segovia 1893-1987
Det 20. århundredes mest berømte guitarvirtuos. På en gang toppunktet af 1800-tallets klassisk/
romantiske guitarudvikling, og drivkraften i den nyere tids opblomstring af guitaren.
Født i Linares i Spanien voksede han op med guitarmusik, og gav delvist selvlært sin første koncert i
1909. I 1911 kom han til Madrid, og fik her sin første koncertguitar af guitarbyggeren Manuel Ramirez.
I 1914 kom han i forbindelse med guitarvirtuoserne Pujol og Llobet, men udviklede sin egen helt
personlige stil, og blev i 1920/30-erne kendt og berømt over hele verden.
Han har tilskyndet mange komponister til at skrive musik for guitaren, og mange har tilegnet deres
musik til ham. Som pædagog har han ansvaret for uddannelsen af mange senere guitarvirtuoser. Hans
samarbejde med guitarbyggere har ført til udvikling af bedre og kraftfulde guitarer, og i 1947 fik han
fiskesnørefabrikanten Albert Augustine til at fremstille de første nylonstrenge. Segovias betydning som
komponist er nok mindre, men han komponerede nogle mindre og smukke guitaretuder.
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Bartolomé Calatayud 1882 - 1973

Manuel Ponce 1882-1948

Calatayud blev født i 1882 på Mallorca. I sine
unge dage blev han undervist af Antonio Mestres.
Han har også studeret harmoni og komposition
hos den store mallorcinske musikforsker og komponist D. Antonio Noguera. Bartolome fik desuden
undervisning af Francisco Tárrega i Valencia.

Mexicos mest betydningsfulde komponist i nyere
tid. Studerede i 1905 klaver og komposition i Europa og virkede senere som lærer og komponist i
Mexico.

Han gav koncerter i Spanien, Frankrig, Schweiz,
Portugal og Algier og turnerede i Sydamerika med
spanske kor- og dansegrupper. På Mallorca komponerede han mange værker for klassisk guitar.
Mange af hans guitar værker er baseret på populær Catalansk/Mallorcinsk folkemusik.
Selv om han var mindre anerkendt i den klassiske
guitarverden, har Calatayud efterladt sig meget
underholdende og spændende musik skrevet til
klassiske guitarister på alle niveauer, og utallige
guitarelever har elsket hans Vals i E-mol og hans
spanskinspirerede stykker.
Han underviste mange elever på Mallorca i sine
sidste år. Han døde i 1973 i en alder af 91.

Bartolome Calatayud

Jose de Azpiazu

Skrev i 1914 en verdensschlager "Estrelita" og
derudover en mængde sange, klaver- og orkesterstykker ofte af lyrisk karakter.
Sikkert dog mest kendt for sine guitarværker bl.a.
"Concierto del Sur" for guitar og orkester, der
blev til i tæt samarbejde med Andres Segovia,
idet Ponce ikke selv spillede guitar.
Som en musikalsk spøg mellem de to skrev han i
1930-erne en del værker i gammel stil. Disse blev
af Segovia fremført som nyfundne værker af
kendte gamle mestre, og først i 1970-erne
afslørede Segovia den rette ophavsmand.
Ponce har skrevet mange andre sonater,
præludier mm., der står som perler i guitarlitteraturen.

Manuel Ponce

Heitor Villa-Lobos

Joze de Azpiazu 1912 - 1986

Heitor Villa-Lobos 1887-1959

Spansk (baskisk) komponist, arrangør og guitarist. Han begyndte at studere guitar i en alder af
13 under vejledning af sin onkel og optrådte i sine
unge år ved festivaler i sin fødeby San Sebastian.
I en alder af 24 år debuterede Azpiazu på Radio
Bilbao og begyndte sin professionelle karriere som
guitarist. Omfattende turnéer i Spanien bragte
ham flere tilbud fra andre lande, men Anden Verdenskrig forhindrede ham i at rejse fra Spanien. I
1950 tog han til Schweiz, hvor han gav koncerter
i Geneve, Zürich, Lausanne, Bern og Basel.

Brasiliens mest betydningsfulde komponist, og
med ca. 3000 værker på sin opusliste er han verdens mest produktive.

Efter flere vellykkede koncert turneer i Frankrig
vendte han tilbage til Schweiz, hvor han mødte
Segovia og blev gennem ham anbefalet til en akademisk musik stilling ved universitetet i Geneva
Conservatoire of Music.
Jose de Azpiazu var en produktiv arrangør og
komponist af guitarmusik.
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Omkring århundredeskiftet spillede han cello og
guitar på cafeer og gader i Rio de Janeiro. Der
lærte han sig choro, maxixe, samba og andre populære danse- og musikformer. Rejste i 1910erne rundt i Brasilien og studerede landets folkemusik. Besøgte Paris 1923-30 og blev i 1940-erne
optaget af at organisere Brasiliens musikliv.
Rejste som dirigent rundt i hele Sydamerika.
Villa-Lobos musik er en sydende blanding af alle
stilarter - romantik, barok, folklore og modernisme. Blandt guitarværkerne er hans 12 etuder for
Segovia fra 1929 og hans 5 præludier (oprindeligt
var der 6, men et er forsvundet) fra 1940 samt
hans "Suite popular Brasileira" fra 1912 mellem
de mest spillede.
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Federico Moreno Torroba 1891-1982
Spansk komponist, født i Madrid. Fik tidligt musikundervisning af sin far, og
senere var han elev af komponisten Felipe Pedrell.
I 1918 mødte han guitaristen Andrés Segovia. Det blev starten på at komponere
for guitaren, en produktion, der varede resten af livet, og som består af nogle firs
værker herunder danse, impressionistiske stykker, sonater og sonatiner og suiter
samt koncerter og musik for fire guitarer.
Moreno Torroba regnes for en af de førende komponister for det tyvende århundrede renæssance af den klassiske guitar, blev understøttet af hans nære samarbejde med Segovia, og hans kompositioner er nogle af de mest populære i det
moderne guitar-repertoire. Segovia indspillede Allegretto fra Sonatina i 1927
som det første blandt mange indspilninger af værker af sin landsmand.
Udover at komponere guitar-værker, var Moreno Torroba også produktiv som
opera- og ballet komponist, samt den spanske operaform som kaldes Zarzuela.

Federico
Moreno Torroba

João de Pernambuco 1883 - 1947
Brasiliansk komponist og guitarist.
Han begyndte at spille guitar som barn, under
indflydelse af sertanejos-sangere og Choroguitarister (gade-guitargrupper)
I 1902 flyttede han til Rio de Janeiro, hvor han fik
kontakt med populære guitarister, mens han
arbejdede som smed i op til seksten timer dagligt.
Han fik mange venner og beundrere, som gav
ham tilnavnet João Pernambuco.
Hans musik er baseret på sange og folkemusik.
Udover guitar, som han spillede mesterligt, sang
Pernambuco også godt.
Han udviklede en egen guitar-teknik, og komponerede mere end hundrede melodier.
Sammen med Heitor Villa-Lobos, er João Pernambuco de største repræsentanter for den brasilianske måde at spille guitar.

João de Pernambuco (forrest, nr.2 fra venstre) sammen med
Choro-gruppe fra Rio de Jainero

Antonio Lauro 1917 - 1986
Venezuelansk guitarist. Lauro fik sin første undervisning af sin far, som var amatørsanger og
guitarist. Da Antonio var 9 år gammel, flyttede
han og familien til Caracas hvor han begyndte at
studere klaver og komposition på Academia de
Música y Declamación, hvor den berømte komponist Vicente Emilio Sojo var en af hans lærere.

Antonio Lauro

Leo Brouwer

Leo Brouwer 1939Cubansk komponist og guitarist, rektor for konservatoriet i Havanna. En af nutidens mest betydningsfulde guitarkomponister, og som guitarist er
han specialist i fortolkningen af moderne musik.
Hans guitar-etuder (Estudios Sensillos) er skrevet
i et moderne tonesprog, og med dybe rødder i
den sydamerikanske musiks rytmer.
Derudover har han skrevet koncert-musik for
både en og flere guitarer.
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Den legendariske guitarist og komponist Agustín
Barrios optrådte i Caracas i 1932, og den unge
Lauro blev så imponeret over den paraguayanske
mester, at han opgav klaver og violin til fordel for
guitar. I 1933 begyndte han at studere klassisk
guitar ved School of Guitar på National Conservatory med Raúl Borges som lærer. Lauro stræbte
efter at blive den første venezuelanske koncertguitarist, og bidrog til anerkendelse af guitaren
som et vigtigt instrument i sit land.
I det næste årti, optrådte han og andre af Raúl
Borges elever - Rodrigo Riera, José Rafael Cisneros og Alirio Díaz overalt.
Det var medvirkende til at bringe Lauros værker
ud til et bredere internationalt publikum, og
tiltrak sig opmærksomhed fra folk som Andrés
Segovia og John Williams.
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Hilding Hallnäs 1903 - 1984

Per-Olof Johnson 1928 - 2000

Han var en svensk komponist og kirkemusiker.
Har skrevet i alt 7 symfonier, en del vokalmusik,
kammermusik, klaverstykker og et antal orgelværker. Gennem mere end 30 år var han organist
i "Johannesbergs församling" i Göteborg.
Har skrevet en del musik for guitar tilegnet guitaristen og landsmanden Per-Olof Johnson.

Svensk guitarist, guitarpædagog og professor.
Johnson var lærer ved Folkliga Musikskolan i
Ingesund 1961–1965, ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium 1966 og docent der fra
1968.
Han havde stor betydning for den klassisk guitar i
Skandinavien både som underviser og solist, og
uddannede mange efterfølgende guitarister.
Han var med til at løfte den almene opfattelse af
guitaren, og få den anerkendt som et klassisk
instrument gennem sine pladeindspilninger, sin
guitarskole og etuder.

Dag Wirén 1905 - 1986
Svensk komponist. Har skrevet 5 symfonier, samt
en del kammermusik. Han skrev også film- og
teatermusik, samt enkelte guitarstykker.

Hilding Hallnäs

Dag Wirén

Per-Olof Johnson

Gerald Schwertberger 1941 – 2014
Østrigsk komponist, guitarist og musikpædagog. Han var en produktiv komponist, der skrev for klaver,
guitar, cello, og andre instrumenter. Hans musik var let, sjov og fuld af humor.
Lærte i sine unge år kontrabas og klaver, og arbejdede også med improvisation og komposition.
Fra 1960, spillede han bas i jazzbands og arbejdede som arrangør. Udgav "Cuatro Piezas para dos" for
klaver og guitar.
Med blandingen af spansk folklore og populær musik inspirerede han ikke kun studerende, men også
professionelle musikere, der har optaget hans musik i deres repertoire. "To spørgsmål og svar" og
"Happy Hour Sandwich" blev oprindeligt skrevet for cello og klaver og er en blanding af flamenco, jazz
og pop med fire melodiske dele: Remoulade, Sentimental Romance, Kartoffel Rag og Salsa Brasileira.
Efter uddannelsen som musiklærer, underviste han 1977-1985 ved en østrigsk skole i Guatemala, og
har derfor arrangeret musik i primært latinamerikanske stilarter som tango, samba og mm. til skolebrug. Han lavede altid musik i forskellige sværhedsgrader.
I andre tilfælde, såsom i "One and One", gjorde han eksisterende klassisk undervisningsmateriale mere
interessant og musikalsk tiltrækkende ved at tilføje en 2. guitarstemme til kompositioner af Carcassi,
Tarrega, Carulli og Schumann.
Hans velklingende tangoer, sambaer, blues mm. er elsket repertoire for mange musikskoleelever.

Gerald Schwertberger
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