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Elias Larsen Nelvik (13) synes det er så gøy å spille gitar at han tar den med seg for å spille når han er på ungdomsklubb i Stokke. Det er et populært tiltak.

Nybegynnere
fra 13 til 72 år
Etter seks gitartimer sitter «Love
is all around» i
gitarfingrene til
Elias (13).
Kristin Bjørntvedt
kristin.bjorntvedt@sb.no

Elias Larsen Nelvik går på nybegynnerkurs i gitarspilling. For
sjuende gang sitter han klar med
gitaren i fanget i et klasserom på
Ranvik ungdomsskole, sammen
med åtte andre lærelystne.
Vanskelig med nye grep
– Jeg har hatt gitar hjemme i to
år, men har ikke kunnet spille
på den, forteller han.
Nå er han kjempeglad for at
han begynte på gitarkurs.
– Det er veldig moro. Men det
er også vanskelig, særlig når vi
lærer nye grep. Men det blir lettere etter hvert, forteller han.

13-åringen er en av de yngste
på kurset. Eldste er Anne B. Hansen på 72 år.
– Jeg går på kurs så jeg kan
spille julesanger sammen med
barnebarnet
mitt, fortelJeg har
ler hun.
hatt gitar
65-åringen
Thormod
hjemme i to
Kristiansen
år, men har
var lei av å
bare spille
ikke kunnet
spille på den. luftgitar.
– GitarspilELIAS LARSEN NELVIK (13)
ling har alltid fascinert
meg og det er aldri for sent å
lære, sier han og gliser.
Fulle gitarkurs i ti år
I Sandefjord har det vært populært å lære seg å spille gitar i
mange år. Det hevder gitarlærer
Tore-Jarl Bråten. Han har hatt
fulle kurs siden han startet gitarskole i Sandefjord for 10 år
siden.
– Cirka annenhvert hus har en
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fakta
GITARSKOLEN.NO
✓ Etablert av gitarpedagog
Tore-Jarl Bråten i 2000.
✓ Tilbyr 10-ukers gitarkurs
hver vår og høst. Og det
er ikke bare i Sandefjord,
men også i 38 andre byer.
✓ Gitarskolen.no samarbeider med Norsk Noteservice AS og Norsk Musikk
AS.
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Gode tilbud på
interiørprodukter
Stort utvalg i
innvendige persienner,
liftgardiner,
plissegardiner,
lamellgrdiner og
rullegardiner.
Alle gitarene må stemmes før
timen starter. Michelle Jensen (9)
venter tålmodig på gitarpedagog
Tore-Jarl Bråten.
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gitar og det er veldig praktisk å
kunne bruke dem, sier pedagogen.
Han forteller også at behovet
er stort på grunn av Kulturskolens lange ventelister.
Bråten er utdannet gitarpedagog. I 2000 etablerte han gitarskolen.no. Konseptet har spredd
seg over hele landet, fra Grimstad i sør til Bodø i nord.
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