
Alustavale kitarrihuvilisele 
 

Milliseid vahendeid on vaja kitarri õppimiseks?  

1. Nailonkeeltega klassikaline kitarr.  

2. Kitarrikott  

3. Jalapink  

4. Noodipult  

5. Metronoom ja häälestaja – pillipoodides on neid müügil väga erinevaid. Soovitan osta 

Boss TU-80 häälestaja. Kui kasutate nutitelefoni, siis saab vastavaid app é alla laadida.  

6. Noodivihik, pliiats, kustutuskumm ning 2 mappi – üks koju, teine pillikotti.  

7. 1 pakk varukeeli (nailon), juhuks kui mõni keel peaks katki minema. Keskmise paksusega.  

8. 3 erineva paksusega medikat: õhuke, keskmine ja paks. Võib ka rohkem osta, sest need 

kipuvad kergesti kaduma. Lisaks oleks vaja ühte õhukesest riidest lappi, et takistada 

keeltel vastu kitarrikaela minemast – pikendab oluliselt keelte ja krihvide eluiga.  

 

Kuidas tulemuslikult harjutada?  

 

1. Harjuta regulaarselt! Proovi mängida iga päev vähemalt 15 minutit. Kui see pole võimalik, 

siis üle päeva 30 min.  

2. Jaga harjutamisele mõeldud aeg erinevate harjutuste vahel ära. Kui harjutusi on liiga palju, 

siis jaga need kahe päeva peale ära.  

3. Hoia oma vahendid korras, et harjutamisele mõeldud aeg ei kuluks asjade otsimisele.  

4. Keskendu harjutamise ajal ainult pillimängule ja ära lase ennast segada. Lülita välja TV, 

raadio jm seadmed.  

5. Järgi võimalikult täpselt õpetaja antud soovitusi ja ülesandeid. Tihti on harjutuse läbi 

mängimisest olulisem kuidas seda harjutust teha!  

 

Kuulsad kitarristid  

Siin nimekirjas on mõned kitarristid, keda iga kitarriõpilane võiks teada. Tegemist on väga 

erinevaid stiile viljelevate kitarristidega – vaadake neid youtube ́ist ja jagage tunnis oma muljeid.  

Kui teie arvates on keegi oluline nimekirjast välja jäänud, siis andke märku! Tavaliselt on 

youtube ́is paremas servas veel „related videos“ – äkki leiate ka sealt midagi lahedat ...  

 

Sungha Jung, Michael Hedges, Tommy Emmanuel, Andy Mckee, Joe Bonamassa, Joe Satriani, Eric 

Clapton, Steve Vai, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Gary Moore, Jimmy Page (Led Zeppelin), Martin Taylor, 

Albert Lee, Thomas Leeb, John Mclaughlin, Pat Metheny, Paco de Lucia, Molly Manarchy, Al di 

Meola, Dimebag Darrel (Pantera), Eddie Van Halen, Dave Gilmour (Pink Floyd), Stevie Ray 

Vaughan, BB King, Eric Johnson, Guthrie Govan, Matthias Eklundh, Bumblefoot, Kaki King, Jennifer 

Batten, Django Reinhardt  

 

Head kuulamist/vaatamist!  

Jaan Varts  

5650 1430  

jaan.varts@gmail.com 

 

 


