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De vondst van het akoestisch contrast: 
Craig D’Andrea
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Wat een contrast met Gareth. Craig is met zijn 26 jaren vele 
malen meer een volwassen man. Bijna te zakelijk en te wel 
overwogen dan bij zijn leeftijd past. Vanaf zijn besluit 
professioneel gitaar te gaan spelen, nam hij juiste, soms 
verrassende beslissingen.

“Ik kon natuurlijk de ene na de andere goedkope 
gitaar gebruiken om uiteindelijk iets fatsoenlijks te 
kopen. Van Martin gitaren was ik nooit een fan. De 
halzen lagen me niet, te dun, Als ik tegen de Beneteau 
gitaar oploop, ben ik meteen verkocht en start ik met 
sparen. Op de middelbare school speelde ik in eerste 
instantie cello, wat ik een paar jaar daarna voor een 
ukelele verruilde. Pas op mijn 18de ben ik de 
 akoestische gitaar serieus gaan overwegen en 
uiteindelijk overgestapt.” 

In verschillende bands, onder andere Lap Hap met twee 
vrienden en zijn broer, zou hij zingen en basgitaar spelen. 
Het geeft hem meteen een duidelijk beeld, dat hij lessen 
moet nemen en dat hij moet zorgen nooit zijn publiek met 
zijn gitaarspel te vervelen. 

“Een paar jaar lang leerde ik akkoorden en ladders. 
Mijn cijfers lieten het niet toe naar een  conservatorium 
te gaan. Ik heb me in laten schrijven op de universiteit 
van New Haven, waar ik voor geluid en opname 
technicus  studeerde. Ik heb met de gitaar nooit een 
klassieke opleiding gehad, dus maar meteen in het 
diepe gedoken en op mijn manier melodieën op de 
akoestische gitaar gecreëerd. Na de elektrische band 
heb ik ook nooit meer Live gezongen.”   

VAN SMALL  BODy, B ArItONE NAA r zEVEN  SNA rEN!
Marc Beneteau is niet een frisse nieuwe bouwer. Hij stamt uit het gouden tijdperk van George 
Lowden, Bob Taylor, Jean Larrivée of Richard Hoover. Stuk voor stuk hand bouwers, die in het 
midden van de zeventiger jaren een naam in de akoestische gitaarbouw verwierven. In 2008 
bouwde hij een FJ, Small Jumbo, model voor Craig. De keuzes voor de Englemann top met een 
Bubinga achterblad kwamen van Marc, Craig wilde een bredere hals met een grotere spatiëring 
tussen de frets. De mensuurlengte kwam zo op 66,2 centimeter terecht. Dit helpt met zijn talloze 
stemmingen. Daarvoor kiest hij ook een d’Addario setje 0.013. 
Verrassend vind ik jouw keuze in K&K?

“Wat dan, vind jij het niet goed?’

Laat ik zeggen, onbetrouwbaar. ☞
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“Dat heb ik wel gehad met de losse voorversterker. Die kreeg ik 
maar niet op gang. Er bleek van alles los te zitten. maar ik gebruik 
voor al mijn Beneteau gitaren – heb er nog één en een Baritone – het 
mengsysteem met een piëzo onder de brug en een condensator 
microfoon, die ik helemaal naar de achterkant van de klankkast laat 
wijzen. Ik vind het het meest natuurlijke versterking systeem dat ik 
ooit ben tegengekomen. Wel moet ik zeggen, dat ik een tonebone 
akoestische voorversterker gebruik. Door de twee ingangen kan ik 
piëzo en microfoon splitsen. De overall equalizer gebruik ik in hoog 
en laag bijna niet, maar het midden draai ik volledig dicht. Pas dan 
heb ik de klank, die ik zoek.”

Echt gebruikmaken van de microfoon doet hij niet. Slechts een tikje 
wordt aan het piëzo geluid toegevoegd. In eerste instantie had hij de 
microfoon in de richting van de snaren geplaatst ...: “Stom hè, naar de 
snaren ... daar zit toch geen geluid!!!”

Hij overstroomt video websites met zijn talent. Het leverde hem 
 optredens met Don Ross en Andy McKee op, alsook talloze akoestische 
festivals. In 2007 wordt hij Fingerpicking gitaar kampioen van Canada en 
krijgt hij een platendeal voor zijn eerste album Crazy Is Catching. 
Zowel bij de benaming van dit album als de tweede gebruik je een ‘band’ 
of de name van meerdere artiesten als een collectief, The BLT’s. 
Da’s vreemd. Je speelt veel alleen, met af en toe een begeleidende gast, 
maar nergens staat de band genoemd.

“Mijn broer vond dat Craig D’Andrea meer body nodig had. In 
Amerika is BLt’s een veelgebruikte afkorting ... als je wat wilt eten: 
Bacon, Lettuce, tomatoes and Sandwiches. Voor alles wat we aan 
mijn gitaarspel toevoegen, zullen we maar zeggen!”

SPELEN MEt GErEEDSCHAP
Klaarblijkelijk hoort hij nog wel eens, dat zijn muziek niet vrolijk overkomt. Met 
BLT’s moet humor overkomen, maar ook door de afwisseling in zijn stemmingen en 
tempo’s. Hij vindt dat met zijn derde album, die aan het begin van dit jaar uitkwam, 
de mix beter verdeeld is.

“Bovendien heb ik nu niets meer geroepen over de achtergrond van ieder 
nummer. Dat deed ik wel op de eerste twee albums, maar op BLt’s heb ik voor 
 tekeningen gekozen. Maken alles ook wat vrolijker. Op een paar nummers 
heb ik voor het eerst een deel capo van Kyser gebruikt. De ADG snaren 
werden na de eerste geklemd.”

Is een Third Hand capo dan niet geschikter?

“ In een studio omgeving zeker. Dit ding is een zeurpiet. Je hebt echt even 
nodig om ‘m precies op de juiste positie te plaatsen. maar je hebt gelijk en ik 
heb er ook één. Voor Live gebruik is het te pietluttig.”

Na Crazy is Catchin toonde Craig met het tweede album Getting Used To Isolation 
zijn kunsten op drie Beneteau modellen en de Ukelele. Naast zijn Small Jumbo 
hoor je hier zijn Baritone en een akoestische 7-snaar, die in 2009 speciaal voor hem 
gebouwd werd. Al zijn albums brengt hij tegenwoordig in eigen beheer uit. En op 
alle albums alles zelf gecomponeerd?

“Ja.”

Thuis in zijn digitale Cubase studio werkt hij met een Boss Reverb, die hij Live ook 
meeneemt, maar een Boss Delay en Looper achter laat.

“ Ik geloof, dat ik een effect onder controle moet hebben, wil ik het Live 
gebruiken. Ik kan nog niet lekker met beide omgaan. In Cubase gebruik ik 
veel parametrische en grafische equalizer alsook de ingebouwde compressor. 
In Europa kan ik mijn Millennia voorversterker niet gebruiken, maar dat geeft 
samen met de tonebone de basis aan mijn akoestisch geluid, zowel Live als in 
de studio.”

GEEN DEfINItIE IN SCHrIJVEN
Hij heeft geen rigide methode in componeren. Als je het hem vraagt, heeft hij in 
eerste instantie zelfs moeite het uit te leggen. Het begint soms met muziek, soms 
met een gitaar riff, af en toe met beeldvorming en soms vanuit een gesprek ...

“Laat ik zeggen, dat de titel pas, nadat een nummer af is, wordt toegevoegd. 
Maar ik heb gedeeltes van nummers, die maar halfbakken af zijn en soms 
jaren op de plank blijven liggen.” 

Inmiddels heeft Craig met Pearson de Europese toer afgerond. Hij rust nu thuis wat 
uit en zal in de komende maand zijn website eindelijk updaten. In 2012 staat een 
nieuw album gepland en is hij zo enthousiast over de samenwerking met Gareth, 
dat hij een nieuwe toer voor de lente van 2012 in Europa wil voorbereiden. 
Mag ik je tot besluit op een uniek fenomeen wijzen. Craig heeft alle verschillende 
stemmingen per compositie op zijn website geplaatst. Fascinerend om mee te 
spelen!
www.craigdandrea.com✔

Van links naar rechts Craig D’Andrea, Gareth Pearson en Jan Akkerman


