Dutch Version
Questions and Answers Nederlands
Q
A

Wat zit er allemaal in het pakket
Het pakket bestaat uit De CD Beautiful Christmas Songs, uit een boek waarin alle
songs in TAB staan uitgewerkt en een USB stick met de songs, de backingtracks en
learntracks

Q
A

Het is niet goedkoop, hoe komt dat?
Aan dit project heeft een team van mensen gewerkt. Natuurlijk heb ik zelf maanden in
het arrangeren en opnemen gestoken, John Russell, die ook alles voor Sarah Jory en
David Hartley in TAB heeft er vele uren werk ingestoken, Saskia vd Vreugt heeft het
hele design van het boek gemaakt en alles verwerkt tot hoe het eruit ziet, het is niet
op een A4 velletje in zwart wit geprint maar in Full Color in een glossy boek met
ringband, er zit een uitgeverij bij, een platenmaatschappij., een drukkerij…Al dit alles
moet ook betaald worden. Als je het goed bekijkt, kost je dit ongeveer 5 euro per
song, een stuk minder dan de 8 euro per song die je gemiddeld betaalt. En dan alles
in een echt boek i.p.v. een download.

Q
A

Wat is er nou anders aan dan een normaal TAB boek?
1. Er staan maar 2 TAB-regels per brede bladzijde (Landscape A4). Dit
verhoogt het comfort van lezen, je hoeft niet steeds je bril op en af te zetten.
2. Er staat een tijdcodering bij de TAB, die overeenkomt met de tijd van de
Cd-speler of USB speler, je vindt zo gemakkelijk terug waar je gebleven bent.
3. Er zijn meerdere achtergrondkleuren gebruikt, zo zie je onder andere
verschillen tussen coupletten, solo’s en refreinen. Zie je heel snel waar je de
song weer kunt oppakken.
4. Er zijn in 3 talen wat aanwijzingen opgenomen die te maken hebben met
oefenen en onderhoud van je instrument.
5. Prachtige foto’s in het boek!
6. De songs zijn gecodeerd naar moeilijkheidsgraad. 1 kerstbal: Eenvoudig,
2 kerstballen: wat moeilijker enz.

Q
A

Moet ik net zoveel pedalen hebben als jij?
Nee absoluut niet. Ik heb alles ingespeeld met 3 voet en 4 kniepedalen, de basic
setup voor een E9 Pedal-steelguitar.

Q
A

Wie is die dame op de bank?
😊
Dat is mijn lieve vrouw, mijn steun en toeverlaat die me geholpen heeft in de studio en
ook de tamboerijnpartijen voor haar rekening heeft genomen

Q
A

Kun je het boek ook als download aanbieden?
Nee, doe ik niet. Ik heb werkelijk kapitalen in dit boek gestoken, is het eenmaal
digitaal, dan is het voor mij verloren inkomen. Er zit copyright op, dus de uitgeverij
gaat er werk van maken om de illegale kopieerder te achterhalen. De
steelgitaarwereld is klein, iedereen kent iedereen en het is ‘not done’!

Q
A

Ik heb geen PayPal, kan ik het ook via de bank betalen?
Ja zou je het anders willen betalen, kun je bij mij een rekeningnummer opvragen
via johan@steeljj.com

Q
A

Komt er een vervolg?
Ja, geen Kerstsongs, we zijn bezig om een andere CD (Country Love Songs) op
dezelfde wijze in TAB te zetten.

Q
A

Is het niet te moeilijk voor mij?
Dit boek heb ik geschreven met het oog op de beginnende steelgitarist, die al snel een
Kerstlied kan spelen met een prachtige begeleiding!

Q
A

Kan ze lekker koken?
Ja zeker, ik heb niet voor niks een gewichtsprobleem
😊

Q
A

Waaruit bestaat de support?
Mocht je onduidelijkheden of fouten in het boek tegenkomen, je ziet onjuistheden of
wat dan ook, ga ik je proberen te helpen. Dat kan via mail en/of via Skype. Het zal
geen steelgitaarles zijn, maar een hulp bij het boek en de tracks.

Q
A

Wat doe ik als ik per ongeluk de USB-stick wis?
Ik raad je sowieso aan om de inhoud op een harde schijf te bewaren (voor eigen
gebruik) Mochten er toch problemen zijn dan stuur ik je via de mail een
downloadbestand op van de inhoud van de stick

Q
A

Waarom zoveel verzendkosten?
Het hele pakket weegt ongeveer 800 gram, moet in vele gevallen verzekerd
verzonden worden. In het buitenland zitten we soms ook nog met douanekosten etc.

Q
A

Heb ik persé een computer nodig?
Nee! Zolang je een ander apparaat hebt dat de USB stick kan afspelen. Vele moderne
huis-tuin en keukenapparaten hebben tegenwoordig een aansluiting. Zelf gebruik ik
een Omnitronic DMP 102 USBspeler, een apparaat dat Dj’s ook gebruiken. Goed te
bedienen, zelfs met fingerpicks aan je hand. Een aanrader!

Q
A

Wat is een learntrack?
Naast de normale backingtracks (de tracks die ik gemaakt heb, maar waar ik de
steelgitaar uit weggelaten heb) zijn er 12 learntracks. Hierbij loopt een metronoom
mee, zodat je gemakkelijk mee kunt tellen en weet waar je moet starten of invallen.

Q
A

Kan ik de CD ook losbestellen?
Jazeker, zie de shop op www.steeljj.com

Q
A

Mag ik met jouw backingtracks optreden
Tja… het is mijn materiaal, dus in het openbaar niet. Helaas kan ik dat niet
controleren.
Natuurlijk mag je ze wel thuis gebruiken, om je familie en vrienden te laten horen en
zien wat je allemaal kunt spelen!

