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GITAAR VOOR MEKAAR

Openbare gitaaravond

Door Jacqueline Snel.

Elke derde donderdag van de maand is er Gitaar voor
Mekaar, een ongedwongen en inspirerende, online
gitaaravond voor volwassenen van elk niveau. Voor de
één een stok achter de deur, voor de ander een mooie
gelegenheid om meer grip te krijgen op het spelen
onder spanning.
Door corona ben ik, net als de meeste gitaardocenten,
online les gaan geven. Voor mij geen straf, want naast mijn
passie voor muziek, werk ik graag met de computer. Al snel
werd online lesgeven de gewoonste zaak van de wereld.
Voor mijn jonge leerlingen organiseerde ik ook online
groepslessen. Deze lessen vlogen voorbij. Zowel de
leerlingen als hun ouders waren enthousiast (en ik ook
natuurlijk). Voor oudere gitaristen wilde ik ook iets
dergelijks opzetten en zo ontstond Gitaar voor Mekaar.
Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen, ongeacht waar en óf
iemand gitaarles heeft. Deze gitaaravonden zijn meer dan
alleen voorspelen en naar elkaar luisteren.

“Je hebt het leuk en gevarieerd
aangepakt. Dit helpt bij het onder
controle krijgen van de spanning. Ik ben
wel al minder nerveus, dat is winst.”

Twintig minuten voor we beginnen kan er al ingelogd
worden. Dan stellen we het beeld en geluid van de actieve
deelnemers zo optimaal mogelijk in. Een USB-microfoon
is geen vereiste, maar geeft wel het beste resultaat. Na
de soundcheck bepalen de deelnemers zelf of ze willen
inspelen totdat we beginnen of dat ze in de virtuele
‘babbelbox’ met de andere deelnemers willen praten.

Gitaar voor Mekaar begint met gezamenlijke oefeningen,
zonder en met gitaar. De microfoons van alle deelnemers
zijn hierbij gedempt. Iedereen kan met deze oefeningen
meedoen, of je nou voorspeelt of alleen luistert. Het voor
elkaar voorspelen is de rode draad van de gitaaravonden.
Actieve deelnemers krijgen ieder vijf minuten speeltijd,
waarna iedereen feedback kan geven. Hier ontstaan vaak
interessante gesprekken. Er hoeven niet telkens nieuwe
stukken te worden voorbereid, maar dat mag natuurlijk
wel.
De resterende tijd wordt afwisselend ingevuld met
bijvoorbeeld een quiz, gehoortraining, muziekvergelijking
of verdieping over onderwerpen zoals podiumangst. Alle
tips die gedurende de avond voorbijkomen, krijgen de
deelnemers na afloop per mail toegestuurd.
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ONLINE VOORSPELEN VERSUS OP LOCATIE
Alles heeft voor- en nadelen. Bij voorspelen op locatie
proef je meer de sfeer van het onder elkaar zijn. Met
Gitaar voor Mekaar komen we aardig in de buurt, maar
voelt toch anders. Zelf vind ik online voorspelen lastiger, al
went het in de loop der tijd wel. Groot voordeel vind ik, dat
als je regelmatig online voorspeelt, je vervolgens op locatie
makkelijker speelt.
Ander voordeel is dat je geen reistijd hebt. Zo ontmoet
je gelijkgestemden van Amsterdam tot Enschede en van
Groningen tot België.

NIVEAU
Iedereen vanaf 18 jaar, die enthousiast is voor het
gitaarspelen, kan meedoen; of je nog maar een paar jaar
les hebt of al een groot deel van je leven gitaar speelt.
Gitaar voor Mekaar is een fijne aanvulling op de reguliere
gitaarles. Je hebt iets om naartoe te werken, oefent in
het spelen onder spanning en maakt kennis met andere
muziek.

Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgave:
Info:

15 september, 18 oktober, 17 november en 15 december
20.00 – 21.30 uur, inloggen vanaf 19.40 uur
Online via Zoom
€5,info@snelopgitaar.nl of bel Jacqueline op 06 22488503
www.snelopgitaar.nl/gitaar-voor-mekaar
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