Velkommen til undervisningen i guitarspil
Mit navn er Flemming Weisdorff, og jeg er guitarlærer i
Egedal Musikskole.
Jeg har været musikskolelærer siden 1969, og underviser i klassisk/
spansk guitar. Jeg har desuden specialiseret mig i flamenco-guitar.
Inden vi går rigtigt i gang, er der nogle ting, som du og dine forældre
bør vide.

Guitarspil
At spille på guitar regnes af mange for at være nemmere end andre instrumenter. Det er naturligvis ikke
rigtigt. Det er lige så vanskeligt at lære at spille godt på guitar, som at spille godt på alle andre
instrumenter.
Med lidt øvelse vil du dog sikkert forholdsvis hurtigt kunne spille nogle få enkle melodier, men det kræver
flere års daglig træning at kunne spille ”godt” guitar – også selvom det ser let ud.
Anbefalet start er fra 2. klasse.
At øve
Der skal være tid og mulighed for, at du kan øve dig hjemme hver dag.
Lige i begyndelsen, hvor du ikke får så meget for, kan du nøjes med 5-10 min dagligt,
senere må du regne med en halv til en hel time.
Guitaren
En begynderguitar behøver naturligvis ikke at være rigtig dyr eller fin, men den skal dog være i orden,
være båndren og have en god klang.
Guitaren skal være af klassisk/spansk type med nylon-strenge.
Hvis du hører blandt de yngste elever, er det også en god ide, at guitaren er holdbar og passer i
størrelse til dig. Desuden skal du have en fodskammel og et nodestativ.
Musikskolen udlejer guitarer i alle størrelser, og det er også muligt at købe gode, billige begynderguitarer
mellem 460 og 890 kr. alt efter størrelse på www.danguitar.dk og www.thomann.de
Ring gerne og rådfør dig med mig inden køb.
Pas på guitaren
Opbevar din guitar i normal stuetemperatur. Den tåler hverken for meget kulde, varme, fugt eller tørke.
Pas derfor på radiatorer, kolde vægge, kælder- eller vaskerum mm. Hvis du hænger guitaren på væggen,
så hæng den lodret og ikke skråt i et bånd, da dette kan få guitarhalsen til at blive skæv.
Materialer
Udover anskaffelse af guitaren må der regnes med køb af strenge ca. 1 gang årligt til ca. 75 kr. pr.
strengesæt. Desuden skal du have en guitarfodskammel til ca. 50-90 kr., og et nodestativ
til ca. 60-90 kr. En plastikmappe til noder er der også brug for.
Undervisningen
Undervisningen vil foregå efter. ”Flemmings Guitarbog” 1, 2, 3 og 4,
og former sig som en langsigtet indføring og optræning i guitarteknik og teori.
I starten trænes fingre, håndstilling, rytme- og harmonifornemmelse gennem små øvelser og melodier.
For de yngstes vedkommende læres dette udenad.
Der spilles med klassisk guitarteknik, der senere kan videreføres til mange andre grene af guitarmusikken.
Der læres nodelæsning, så det senere vil være muligt selv at bruge materiale fra bibliotek, internet eller
lignende. Materiale og melodier er valgt efter at give et bredt indblik i guitarmusikkens forskellige genrer –
klassisk, flamenco, blues, samba mm.
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Koncerter og arrangementer.
Både jeg og musikskolen arrangerer flere større og mindre koncerter i løbet af sæsonen.
Nogle er kun for større grupper eller orkestre, og andre er mere intime og velegnede for soloelever.
Afbud og aflysning
Bliver du syg, eller kan du af anden grund ikke komme til undervisning, så ring til mig.
Eller endnu bedre - send en sms til tlf. 2970 5418 - husk navn og skole.
Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer.
Hvis jeg bliver nødt til at aflyse, sender jeg eller musikskolen en SMS.
Så tjek din mobil – inden du skal til musik!
Elever fra 2. kl. får besked med mail til SFO og SMS til en forældre. Fra 3. kl. får elever egen SMS.
Eventuel erstatning af aflyste timer sker efter musikskolens regler, som kan ses på:
www.egedalmusik.dk

www.weisdorff.dk
Det er service-siden for Flemmings guitarelever, og her kan du finde og hente alle
Flemmings Guitarbøger 1, 2, 3 og 4 samt akkordoversigter, flamencoguitar og meget andet
materiale som pdf-filer.
På webstedet kan du finde mange spændende guitarartikler og links af interesse for guitarelever.
Her kan du læse om guitaren, plancher om stemning og strenge, gode råd til guitarkøb og vedligeholdelse, flamencoguitar materiale og meget andet.
Du kan se fotos og video-optagelser af guitarelever fra forskellige koncerter og arrangementer, samt
læse om guitarens historie og se en beskrivelse af de vigtigste guitarkomponister.
Og naturligvis finder du også her alle praktiske oplysninger om min undervisning, mit skema, tilmelding
til musikskolen samt relevante telefon numre og adresser.
På Facebook har jeg desuden oprettet gruppen: La Guitarra - Flemmings guitarunivers.
Som medlem her har du adgang til de seneste guitar-nyheder, koncert- og arrangementsoversigter - og kan mødes de andre guitarelever. Gruppen er både for elever og forældre.

Annika spiller koncert i
Udlejre Kirke marts 2013

Egedal Guitar Ensemble
spiller koncert i Udlejre Kirke 2017

Mike og Flemming spiller til
Flamenco-show i april 2014

God arbejdslyst og fornøjelse

Flemming Weisdorff, tlf. 2970 5418
mail: flemming.weisdorff@gmail.com
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