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For første gang udkommer nu et smukt bogværk, der samler og præsenterer danske guitarer og deres byggere
gennem mere end 200 år - fra det tidligst kendte eksempel på en dansk guitar, bygget af Johannes Peter Linck i
1777, og op til i dag. Fra de første klassiske tarmstrengsguitar over stålstrengsguitar, jazzguitarer til moderne
klassiske og el-guitarer. Bogen præsenterer 98 bevarede guitarer bygget af danske guitarbyggere. Den er rigt
illustreret i højeste kvalitet med 350 farvefotografier af guitarerne (med detaljer) samt 35 sort-hvide portrætter
og historiske fotos. Hver bygger skildres i en kort biografi.
Musikeren (Fagbladet for professionelle musikere) skrev bl. a.: ""...en helt igennem smuk bog, der både med
hensyn til tekst og billeder holder et internationalt niveau. Det er en ren fornøjelse at holde den
veldimensionerede bog i hånden og med duften af tryksværte, der leder tanken hen på guitarlak, og de
fremragende 350 detaljerede fotos, er det svært ikke at lade sig rive med i en historisk rundrejse til
guitarværksteder i Danmark i mere end 200 år."" Dagbladet Politiken skrev bl.a.: ""Seksstrenget skønhed - de
er en smuk fornøjelse, de guitarer, der er skabt i Danmark gennem de sidste 300 år. Og så kan man endda ikke
høre dem, men blot beskue dem i ny flot bog om de rød-hvide spaders historie"". ""98 af de kære børn med de
mange navne har fundet vej til Kennet Bröggers stilfulde og smukke bog"". ""Med stor grundighed fortæller
Brögger, der selv er guitarbygger og nærer en sand håndværkers respekt for skabelsen og kollegernes kunnen,
hele historien"". ""Alle sammen kan de nydes på Hans Ole Madsens kærlige, men usentimentale og upyntede
fotografier i ""Danske guitarer - og deres byggere"". ""En imponerende flot, gennemresearchet bog"".
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