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W.A.S.P. – kitaristi Douglas Blair 
suunnittelee kitaroita 
Kesäkuussa kiertueellaan Suomeen 
saapuvan legendaarisen Yhdysvalta- 
laisen W.A.S.P –yhtyeen kitaristi Doug- 
las Blair suunnittelee ja valmistaa uniik- 
keja kitaroita. Soittimia on kitaristilla 
itsellään keikkakäytössä, suunnitteilla 
on myös yhteistyötä tunnettujen 
kitaravalmistajien kanssa. Blair on 
kustomoinut ja valmistanut soittimia jo 
yli kahden vuosikymmenen ajan ja 
kiertueidensa yhteydessä pitänyt 
kitaraklinikoita ympäri maailman.  

Douglas Blair pitää 8.6.2014  Tam- 
pereella presentaation soittimiensa 
suunnittelusta ja suunnittelun  lähtö- 
kohdista yksilöllisen kitarasoundin 
luomiseksi. 

Tärkeänä yksityiskohtana Blair pitää 
soittimen sähköisen ja fyysisen  suun- 
nittelun yhdistämistä, minkä kautta 
Blairin suunnittelemat soitinmallistot 
avaavat uusia mahdollisuuksia kitaris- 
teille. Blair esittelee Mutant Twin-, 
GuitarCross- ja ASIA –soitinmallinsa, 
joiden kautta kitaristi erottautuu muista 
sekä musiikkityylillisesti että visuaali-
sesti. 

Blair on kehittänyt soittimistaan 
soittotyyliltään ainutlaatuisia työkaluja, 
jotka mahdollistavat ennen  kokemat- 
tomia musikaalisia ulottuvuuksia. Sa- 
malla hän on luonut tunnistettavan 
soittotyylin, jota Blair myös esittelee  
soittimiensa avulla. 

Blairin Mutant Twin –kitaramalli on 
tuplakaulainen elektroakustinen kitara, 
jossa samaan kevennettyyn runkoon 
on yhdistetty sekä sähkö- että akus- 
tinen teräskielinen kitara. 

 ASIA -elektroakustisessa kitaramallissa 
yhdistetään teräskielisen ja nylon- 
kielisen kitaroiden äänimaailmat uu- 
della tavalla. 12 – kielisen kitaran tavoin 

parikieliksi asemoidut ja sähköisesti 
vahvistetut teräs- ja nylonkielet soivat 
keskenään hieman eri vaiheessa; 
tuloksena on uniikki soundi. 

Blairin GuitarCross – soitinmallistossa 
yhdistyvät innovatiivisesti sähkö- 
kitaroiden ja -bassojen äänimaisemat. 
8-kielisellä GuitarCross – soittimella 
kitaristi voi samanaikaisesti soittaa sekä 
kitara- että bassokuviot ja näin saadaan 
aikaan aiempaa laajempi soundikenttä. 

Tilaisuus on avoin kaikil le kita- 
rasuunnittelusta ki innostunei l le, 
soit inrakentaji l le, muusikoil le ja 
tietenkin kaikille W.A.S.P. –faneille! 
Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
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Douglas Blairin signal2noise –kotisivut: 

http://www.s2nusa.com 

Douglas Blairin Facebook -sivut: 

https://www.facebook.com/
officialdouglasblair 

Lisätietoja: 

Anssi Nuutinen/ Oakbridge 
Instruments, 0400-906406 

anssi.nuutinen@saunalahti.fi 
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Yhteistyössä: 
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DOUGLAS BLAIR: !
   - Designing unique guitars for unique musicians - 
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