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Fender Jaguar Baritone Custom

INFO

(kjøpt brukt i 2007 / Bought used in 2007, sold 2015)
Dette er en slags ny, forenklet versjon av Fenders legendariske "BASS VI" modell.
"Bariton-gitar" er vel egentlig ikke en presis betegnelse på denne, det er vel mer en bassgitar eller gitarbass..?
Den er stemt som en gitar (E-E), men en oktav lavere. De 4 laveste strengene klinger altså akkurat som på en 4-strengs bass. Den føles imidlertid
mer som en gitar enn en bass (bl.a. pga. den relativt smale halsen). Et meget artig og spesielt instrument er det ihvertfall. Sjekk gjerne denne
videoen min på YouTube for å se og høre Jaguaren i aksjon..
Jeg har også eksperimentert litt med forskjellige strenger/stemminger på denne, f.eks. stemt ned til D med drop C på den laveste strengen (med
standard .011 strengesett), og ikke minst å beholde kun de 2 laveste original-strengene (E og A som bass), og de 4 øverste i standard vanlig
gitarstemming ( vanlig .010-strenger), slik at den på en måte kan brukes som både bass og gitar samtidig.. Jeg har også montert en "Bowen
Handle" vibrato på den, se bilde under.
This can be considered a new and simplified version of Fenders legendary Bass VI model. "Baritone guitar" is maybe not the right definiton,
"Bassguitar" or Guitarbass" is probably more precise..? It's originally designed to be tuned in standard E-E, but an octave lower, so that the 4
lowest strings sound the same as a regular 4-string bass. I use it with this tuning in this video. I have also experimented with other
tunings: Tuned down to D with drop C on the low 6th string using a regular .011 set, and my "Bass & Guitar tuning": keeping the original low 6th
and 5th string to E and A (bass tuning), and tuning the 4 high strings as a regular guitar (standard .010 strings). This way I can kinda play bass
and guitar simultaneously.. I have also installed a Bowen Handle vibrato, see picture below.

