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Sangbog for guitar-begyndere Mogens Sørensen Hent PDF Når begyndere har lært de første få akkorder, kan
de allerede spille adskillige sange til disse. Problemet er, at de ofte kun har de sange, som de har fået

udleveret i forbindelse med undervisning eller er i deres lærebog, og når de kigger i andre sangbøger, er
sangene skrevet med akkorder, som de ikke kan endnu. De har tilmed endnu ikke lært at transponere til andre

tonearter. De får øvet akkordskiftene på de sange, som de har, men det bliver kedeligt i længden, og
interessen risikerer at forsvinde.

Denne sangbog kommer begynderen i møde med et udvalg af sange, så hun ikke tærsker på det samme hele
tiden. Den er med andre ord ikke en selvstændig guitarskole, men et supplement til de eksisterende.

De klassiske begynderakkorder er D, G og A7, de akkorder der hører til D-dur, og dursangene er også i D-dur.
Der er desuden en sektion med sange i D-dur på den såkaldte lille vamp, der også bruger Em.

Molsangene er i A-mol og bruger derfor Am, Dm og E7 og til den specielle modale mol G. Kan du de nævnte
akkorder, kan du spille til sangene i denne bog.

Der er også efter dursangene suppleret med en liste over flere sange i håb om at sætte i gang med at spille
efter gehør.

Sangene i sektionen Året rundt er sange til højtider og årstider i samme sværhedsgrad, samt sange til
fødselsdag og andre festlige lejligheder, så begynderen vil blive i stand til at spille til fester.

Undervejs i bogen vil der også være nogle gode råd mellem sangene. De markeres ved at der står:
RÅD!

Når du lærer flere akkorder, kan disse sange transponeres om til andre tonearter. Appendiks 2: Transponere til
andre tonearter. handler om det (side 138).

For dem der kan læse noder er der appendiks 1 side 88 med sangenes melodier skrevet på noder.

 

Når begyndere har lært de første få akkorder, kan de allerede spille
adskillige sange til disse. Problemet er, at de ofte kun har de sange,
som de har fået udleveret i forbindelse med undervisning eller er i
deres lærebog, og når de kigger i andre sangbøger, er sangene

skrevet med akkorder, som de ikke kan endnu. De har tilmed endnu
ikke lært at transponere til andre tonearter. De får øvet

akkordskiftene på de sange, som de har, men det bliver kedeligt i
længden, og interessen risikerer at forsvinde.

Denne sangbog kommer begynderen i møde med et udvalg af sange,
så hun ikke tærsker på det samme hele tiden. Den er med andre ord

ikke en selvstændig guitarskole, men et supplement til de
eksisterende.

De klassiske begynderakkorder er D, G og A7, de akkorder der hører
til D-dur, og dursangene er også i D-dur. Der er desuden en sektion
med sange i D-dur på den såkaldte lille vamp, der også bruger Em.
Molsangene er i A-mol og bruger derfor Am, Dm og E7 og til den

specielle modale mol G. Kan du de nævnte akkorder, kan du spille til
sangene i denne bog.

Der er også efter dursangene suppleret med en liste over flere sange i
håb om at sætte i gang med at spille efter gehør.

Sangene i sektionen Året rundt er sange til højtider og årstider i
samme sværhedsgrad, samt sange til fødselsdag og andre festlige
lejligheder, så begynderen vil blive i stand til at spille til fester.



Undervejs i bogen vil der også være nogle gode råd mellem sangene.
De markeres ved at der står:

RÅD!
Når du lærer flere akkorder, kan disse sange transponeres om til
andre tonearter. Appendiks 2: Transponere til andre tonearter.

handler om det (side 138).
For dem der kan læse noder er der appendiks 1 side 88 med sangenes

melodier skrevet på noder.
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