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HOE VIND JE AKKOORDEN OP EEN GITAAR!
Met deze gebruiksvriendelijke app kun je eenvoudig gitaar leren spelen, akkoorden oefenen, theorie leren en een stukje muziek
componeren.

GuitarChordsLite is een betrouwbaar programma dat is ontworpen om je te helpen leren gitaar te spelen, zelfs als je absoluut geen
ervaring hebt. Deze applicatie zal u toelaten om de muziektheorie te leren, wennen aan het live geluid van de gitaar en de praktijk spelen
van een muziekinstrument.

BETROUWBARE VIRTUELE MUZIEK LERAAR

Deze app zal je helpen in je zoektocht om te leren hoe je gitaar spelen met behulp van muzieknoten en hun schematische beeld, zodat
je kan herhalen wat je op je gitaar hebt gezien. Daarnaast toont dit programma de juiste positie van vingers op de gier wanneer je een
bepaalde noot speelt. Daarnaast is de applicatie is heel realistisch in het spelen van elke muzieknoot, die u de mogelijkheid om te leren
om de gitaar te tunen op oor zal geven.

OEFENSESSIES MET LIEDJES

Gitaar is een zeer veel gebruikt instrument, dat kan worden gespeeld en Rock, en pop, en jazz, en folk, en blues. Met GuitarChordsLite is
leren om gitaar te spelen eenvoudig, want het heeft alle tools die je nodig hebt om te oefenen.
Bovendien kun je een aantal akkoorden toevoegen aan je favorieten om ze later te oefenen, of een stukje muziek maken.

EEN KORTE CUT VAN BEGINNER TOT GEVORDERDEN
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Met GuitarChordsLite kun je gitaar leren spelen, zelfs als je dat nog nooit hebt geprobeerd. Deze applicatie heeft zowel theoretische als
praktische kennis, die u zal helpen in de kortst mogelijke tijd om zo’n moeilijk instrument te beheersen als een gitaar. U oefenen met
complexe muziek schema’s of liedjes, opslaan en bewerken.

U gitaar akkoorden Lite lezen en Download het gratis hier (https://neonway.nl/guitarchordslite/).
Of hoe het programma werkt u zien op het YouTube-kanaal. Bekijk onze video hieronder.
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