Extra…
Een heel grappig liedje dat verdient om
met humor te spelen.
Probeer in het couplet een aantal leuke
onderwerpen te verzinnen die tante
Alie meeneemt in bad. Zoals hier een
badpak van 10 x 10.
Alie is namelijk nogal fors
uitgevallen…..
Je kan ook denken aan ‘zeep’, ‘een
washandje’ een bad eendje maar ook
een ‘in Zuid China geproduceerde licht
blauwe gekleurde badborstel’.
Het probleem ontstaat hier dat je al
deze woorden in toch dezelfde tijd
moet zien te proppen, als van ‘een pak
van tien bij tien….
Succes en maak er vooral iets heel
leuks en grappigs van!

Voor gevorderden
We hebben voor alle ‘Mannen van
Hee’ liedjes die je in het vakantieboek
tegenkomt, gekozen voor een
makkelijke gitaar ‘setting’. We vinden
dat iedereen die gitaar speelt de liedjes
mee moet kunnen doen. Zo zul je
moeilijke akkoorden of barree grepen
of snelle overgangen niet tegenkomen.
Wat we bij ‘Tante Alie’ wel tegenkomen
is het akkoord F.
Voor velen van ons een lastig te
spelen akkoord omdat het aan het
breedste gedeelte en ook het begin
van de hals gespeeld moet worden en
omdat het een barree akkoord is.
Vandaar dat ik besloot het liedje in
dezelfde toonaard op een andere plek
op de gitaar te spelen middels een
capo.

Een voorbeeld van een capo
Een capo geeft je de mogelijkheid om
liedjes hoger en lager te spelen zonder
dat je daarbij moeilijke akkoorden moet
leren.
Zet de capo in het 5e hokje en speel
als volgt:
Refrein
Een C wordt G
Een E7 wordt B7
Een Am wordt Em
C7 wordt G7
Een F wordt C
Een G wordt een D
De C een G
De G wordt een D
De C een G
De E7 een B7
De Am een Em
C7 wordt G7
F wordt C
G wordt D
C wordt G en uiteidelijk wordt
De G7 een D7
Het couplet:
Am wordt Em
F wordt C
G wordt D
F weer C
E7 wordt B7
Am wordt Em en G7 wordt D7
Wijzig de akkoorden in de tekst en
probeer maar eens. Klinkt ook heel
grappig

