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Kontakt

Tänk dig att du under en längre tid har haft ögonen på
en snygg basist. Han verkar ha allt som en basist ska
ha (en bas)! Men hur ska du våga fråga? Tänk om
han inte tycker om dig?

Det naturliga är oftast det bästa. Var dig själv. Om du
ser honom i publikvimlet på Humlefestivalen, var inte
blyg, utan gå fram. Ett bra sätt att inleda ett samtal
kan vara att kommentera de som just då står på sce-
nen. Till exempel: ”Bra solo, va?” Då svarar han kan-
ske: ”Va?” Du upprepar: ”Bra solo, VA?”, han säger
”Mmm, typ”, och så är samtalet igång.

En komplimang är aldrig fel. Säg att han har snygg
bas, och om han spelat ett solo, säg att det påminde
om Marcus Miller. När ni börjar få kontakt, var inte
rädd att fråga om han vill jamma någon gång.

Hur vet du då att han är den rätte basisten för dig?
Han kanske verkar trevlig på avstånd, men hur skall
man veta om det kommer att hålla i längden? Det hela
handlar givetvis om personkemi. Det vill säga: fyra,
fem eller sex strängar på basen. Man måste väga den
klara fördelen att det är ett faktum att ingen hör vad

man spelar på den lägsta strängen på en fem-
strängare, mot risken att han börjar spela solon. Ju
fler strängar, desto större risk för bassolon.

Det hela är ganska enkelt. En fyrsträngad bas kan
vara lite tråkig, men å andra sidan vet man alltid var
man har den. Om du vill vara lite äventyrlig, så kan
även flera strängar fylla sin plats i ditt musikerliv.

Vi vill dock höja ett varningens finger för basister med
bandlösa basar. Om basisten spelar på en bandlös
bas är risken stor att han efter ett tag dumpar dig,
stjäl din trummis och startar solokarriär. Detta har hänt
allt för många gånger och lämnat många krossade
gitarristhjärtan efter sig.

När ni har funnit varandra finns det ett par saker du
kan tänka på. Behandla din basist vänligt men bestämt.
En basist behöver veta var gränserna går annars kom-
mer ni att få problem efter ett tag. Om basisten inte
spelar som du vill, är det ditt ansvar att tala om det för
honom (så att han förstår). Du vinner ingenting på att
vara för snäll med din basist.

Hej allihopa. Många läsare har
hört av sig och berättat om ett
väldigt vanligt problem. Att
spela gitarr ensam i sin stuga
är nog kul, men ibland känner
man att man skulle vilja ha en
kompis att spela med, eller till
och med ett riktigt band. Här
följer nu några tips för dig som
har svårt att våga ta det första
steget.


