
Gitaar Elektrisch  
 
 
Het Instrument 
Elektrische gitaren hebben een massieve kast (body) en  
brengen geluid voort met behulp van een versterker.  
De trilling van de stalen snaren wordt via een kabel of zender  
doorgegeven naar een versterker. Op de versterker zitten 
knoppen om het volume te regelen en de klank van het 
instrument te veranderen. Het instrument wordt bespeeld door 
met de vingers van de rechterhand aan de snaren te tokkelen. 
Soms worden de snaren bespeeld met een kunststof driehoekje; 
het plectrum. De vorm van de gitaar is nauwelijks van belang 
voor de uiteindelijke klank van de gitaar maar des te meer voor 
het speelgemak. Voor het leren bespelen wordt veelal gebruik 
gemaakt van een notatiesysteem Tabulatuur (TAB). Jonge 
leerlingen leren ook het notenschrift. De toepassing vindt vaak 
plaats in een (pop)band, maar ook in kleine bezetting kan men 
veel plezier beleven aan bijvoorbeeld het akkoordenspel. 
 
Genres 
De elektrische gitaar wordt veel gebruikt in rock en hardrock, 
blues, kazz en rock ‘n’ roll, daarnaast in genres als metal, ska en 
punk. 
 
Vanaf welke leeftijd 
Beginners van 7-12 jaar kunnen meedoen met een 
rockstarproject. Dit is een voortraject van de popschool. 
 
Aanschaf en huur 
De aanschaf van een complete set varieert van € 200,- tot € 400,- 
(gitaar, versterker plus toebehoren). Dit is meestal de 
voordeligste optie en voldoet aan de kwaliteiteisen. De gitaar en 
de versterker kunnen ook apart aangeschaft worden. Het 
aanbod is hierin zeer groot. De prijs van een kwalitatief goed 
instrument begint rond € 400,-. 
 
Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance 
In de basisvorming krijg je de laatste 4 weken van het cursusjaar bandlessen en repetities 
met afsluitend een bandpresentatie. Voor leerlingen ouder dan 12 jaar en volwassenen zijn 
er popensembles en popbands. Gedurende het lesjaar zijn er verschillende gelegenheden 
om voor te spelen.  

 
Proefles 
Wil je eerst proberen of dit instrument geschikt is voor jou?  Vraag dan een proefles aan.  
 
Inschrijven kan via www.artiance.nl of vul het inschrijfformulier in. 
 
 

 

http://www.artiance.nl/

