Følg disse pleje instruktioner for et langt liv til din harmonika

Hvordan virker den

Efter brug, sørg for at spænde de to sider af bælgene sammen, ved at bruge læder remmene
fundet på hver side af harmonikaen. At holde harmonikaen spændt sammen, når den ikke er i
brug forlænger levetiden på bælgene. Opbevar den altid et tørt sted. Udsæt ikke harmonikaen
for fugt eller kraftig varme, som direkte sollys.

Harmonikaen producerer lyd når bælgene trækkes fra hinanden og skubbes fra hinanden,
som gør at luftstrømmen går over de forskellige størrelser af rørblade inden i instrumentet.
Ved at trykke på en af de hvide melodi taster og så trække og så skubbe harmonikaen, vil du
finde ud af at hver tast producerer to toner. Der er 7 taster. Disse taster er markeret med de to
toner de producerer. Er tonen i en cirkel er det tonen der produceres når der trækkes og den
anden produceres når der skubbes.

Om din harmonika
Harmonikaen er specielt designet til at imødekomme begynderen. Keyboardet er gjort mindre
til mindre hænder og antallet af taster er reduceret for lettere spil. En anden fordel er at
skalaen er justeret i forhold til en normal harmonika og dem der har erfaring med at spille på
en normal harmonika, vil finde denne harmonika let at spille på.

Bliv bekendt med din harmonika
Lad os tage en hurtig tur af din harmonika. Først sæt din venstre hånd under stroppen på
venstre side, sæt så din højre tommeltot igennem den lille strop på højre side og brug de
resterende fire fingre til at trykke på de 7 forskellige melodi taster.
Der er også 3 taster inden for rækkevidde af fingrene på din venstre hånd. Disse taster
udfører en meget vigtig funktion, to af tasterne spiller dine basnoder, mens den tredje
giver dig mulighed for at tage et lille hvil mens du spiller.

Sådan spiller du
Efter du er blevet bekendt med at holde harmonikaen, kan du nu fortsætte til nogle spille
øvelser. Startende med den første tast (markeret med C), lad os prøve en skala. Når du
skubber bælgene sammenproducere tasterne 1,3,5 tonerne Do, Mi, So og tasterne 2, 4, 5, 7
producerer R, e, Fa La, Ti når bælgene trækkes fra hinanden.
For at blive komfortabel med dit nye instrument, så lad os prøve en lille skala øvelse. Start
med at trække bælgene fra hinanden. Begynd så roligt og jævnt at skubbe bælgene sammen,
mens du holder den 1. tast inde, fortsæt med at holde den inde mens du skifter retning og
trækker bælgene fra hinanden. Hop til den næste tast og skub og træk. Hop en gang til og du
har nu spillet Do, Re, Mi, Fa, So, La.

Lad os spille nogle sange
For at gøre det lettere at lære, er hver tast tildelt et nummer startende
med C/D tasten som nummer 1 tast.

Yankee Doodle Dandy
Skub 4, Skub 4, Træk 5, Skub 6, Skub 4, Skub 5, Træk 5
Skub 3, Skub 4, Skub 4,Træk 5, Skub 5, Skub 4,Træk 4
Skub 4, Skub 4, Træk 5, Skub 5, Træk 6,Skub 5, Træk 5
Skub 4, Træk 4, Skub 3, Træk 3, Træk 4, Skub 4, Skub 4

Twinkle Twinkle Little Star
Skub 4, Skub 4, Skub 6, Skub 6, Træk 7, Træk 7, Skub 6
Træk 6, Træk 6, Skub 5, Skub 5, Træk 5,Træk 5, Skub 4
Skub 6, Skub 6, Træk 6, Træk 6, Skub 5, Skub 5, Træk 5
Skub 6, Skub 6, Træk 6, Træk 6, Skub 5, Skub 5, Træk 5
Skub 4, Skub 4, Skub 6, Skub 6, Træk 7, Træk 7, Skub 6
Træk 6, Træk 6, Skub 5, Skub 5, Skub 6, Skub 4

(Oh My Darling) Clementine
Du vil lægge mærke til at den fjerde tone tast (Ti, Do) er aktionen omvendt for at blive i
skalaen. Ved at omvende mønsteret vil den dybere lyd blive produceret ved at trække og den
højere lyd ved at skubbe. Bare husk at tasterne 4-7 virker omvendt af tasterne 1-3.
Øv dig i at skubbe og trække, mens du bevæger dig op og ned på skalaen ved at trykke hver
tast i en sekvens, først langsomt og så med øget hastighed, indtil du mestrer hele skalaen.

Skub 4, Skub 4, Skub 4, Skub 3
Skub 5, Skub 5, Skub 5, Skub 4
Skub 4, Skub 5, Skub 6, Skub 6
Træk 6, Skub 5, Træk 5, Træk 5
Skub 5, Træk 6, Træk 6, Skub 5
Træk 5, Skub 5, Skub 4, Skub 4
Skub 5, Træk 5, Skub 3, Træk 4, Træk 5, Skub 4

(Husk at skifte retning ved den fjerde tast)
Det vil tage lidt øvelse at ikke løbe tør for luft mens du bevæger dig gennem skalaen, men du
kan bruge luft ventilen til at ”trække vejret” hvis du har brug for mere luft. Luft ventilen trykkes
på ved at bruge din venstre hånd. Der er tre knapper du kan bruge med din venstre hånd.
Den første er Harmoni knappen, den midterste er Bas knappen og den tredje er Luft ventilen.
Mens du spiller en melodi, kan du tilføje en dimension ved at trykke på en af de to bas
knapper til venstre.

Til sidst
Tillykke! På kun en kort periode har du lært grundstenene til harmonikaen og tre sange til at
starte med. Du vil hurtigt finde ud af, at spille nye sange og improvisere på din nye harmonika
er let og sjovt at gøre.
God fornøjelse!!

Klassisk harmonika
Tillykke!
Du ejer nu smukt bygget kompakt harmonika, som vil producere
en rig og fuld kvalitets lyd I mange år frem.
En kort historie om harmonikaen
Harmonikaen er en af verdens ældste musikalske instrumenter. Harmonikaen har rødder helt
tilbage til for 5000 år under styret af den legendariske Kinesiske ”Gule kejser” Huang TI. Det
er skrevet at i år 3000 f.Kr. var kejseren så betaget af lyden af Fønix sang fuglen at han ville
have en måde at genskabe fuglens sang. Han bad hans dygtigste videnskabsmænd om at
finde en måde at genskabe denne lyd. Instrumentet de opfandt blev kendt som en Cheng
(eller sheng). Chengen forblev så godt som uændret i tusinder af af, ind til den fandt vej til
Rusland og blev opdaget af rejsende europæere i år 1770.
Efter adskillige tilføjelser, så den første rigtige harmonika lyset i Tyskland i 1822. En ung
instrument mager ved navn Christian Friedrich Buschmann satte nogle udvidelige bælge på
et bærbart keyboard. Han hjalp til harmonikaens berømmelse ved at forlade hans hjem i
Berlin og rejse rundt med instrumentet.
Harmonikaen er blevet et internationalt instrument og er blevet brugt i musik lige fra Jazz til
Klassisk. Den har sågar gjort sit indtog i populær musik. The Beatles, Billy Joel, Neil
Diamond, The Rolling Stones, Emerson, Lake & Palmer, Jimmy Webb, the Beach Boys, Bob
Dylan, Red Hot Chilli Peppers og en lang række andre artister har brugt harmonikaen på
plader og på scenen. Harmonikaer laves i Tyskland, Italien, Rusland og de laves
selvfølgelig stadig i Kina hvor det hele startede.

