
SANGSKRIVNING 

Skriv din egen sang på guitar - i Pop, Country, Blues, 
Reggae eller Rock - og spil den sammen med andre! 

Ka’ du allerede spille tre akkorder sammenhængende på din gui-
tar, så er du klar! 

Det blir’ sjovt og cool på samme tid og du møder andre, der elsker 
musik - ligesom dig!

Hvad nu hvis du bare kunne tage guitaren og skrive en sang?
•	 Med vers og omkvæd?
•	 På dansk eller på engelsk?
•	 I pop, rock eller en anden stil?
•	 Eller bare en sang der passer til dit humør lige nu?

...Jamen, det KAN du...lige om lidt!

Du behøver ik’ at være supergod til at spille eller synge, bare du 
kan spille nogle få akkorder sammenhængende på guitaren og er 
klar til kaste dig ud i at lege med din stemme og med ord.

På workshoppen bruger vi enkle akkorder og rytmer på 
guitaren til at lægge en musikalsk bund, som vi kan skabe sange 
ud fra – og vi sætter nemme akkorder og rytmer til sangene, hvor 
melodi eller tekst allerede er lavet. Vi bruger de første to dele af 
workshoppen til at skrive sange – sammen eller alene. 3. og sidste 
del af workshoppen spiller og synger vi sangene sammen og giver 
sangene mere liv ved at tilsætte enkle rytmer på, en andenstemme 
eller måske endda en bas – som vi også selv spiller.

Fremvisningen kombineres ofte med en mindre koncert 

med Mette Lethans eget professionelle band og/eller med et 

egentlig samarbejde med bandetsmusikere, hvor musikerne delt-

ager som kreativ backing for nogle af de sange, som er skabt på 

workshoppen.

På workshopdagene skal du medbringe
•	 Akustisk guitar

•	 Tuner” og ”capo” – hvis muligt

•	 Notesblok og skriveredskaber

•	 Din mobiltelefon, iPod eller diktafon, som kan optage lyd 

Percussioninstrument(er) som f.eks.: Rasleæg, kazoo eller 

tambourin – hvis muligt

Praktisk info
•	 Tilmelding gælder alle tre dele af workshoppen og

•	 Tidspunkter/Indhold tilpasses ift. varigheden af workshoppen 

(1, 2 eller 3 dage) samt afsluttende fremvisning

•	 Worskhoppen udbydes til hhv. børn/unge i alderen 11-17 og 

til voksne.

•	 Nivau: begynder/letøvet

Underviser Mette Lethan (+ evt. gæstelærere/-musikere)

www.mettelethan.com

PÅ GUITAR


