
Aantal frets: 21, 6 snaren 

Vintage-style tremolo brug 

Elementtype: single coil 

Halsverbinding : geschroefd (bolt on) 

Houtsoort toets: palissander (rosewood) 

Land van herkomst: China 

Materiaal body: linde (basswood) 

Mensuur gitaar: 25,5 inch (648 mm) 

¾ GEWA pure Klassieke gitaar Almeria Europa, incl. gig bag zwart twv € 30,00 

Sparrenhouten bovenblad, getint 

Achterblad lindehout, zijblad beuken, notenhout gelakt 

Esdoorn hals, notenhout gelakt 

Beuken toets, hardhouten brug, zwarte bovenblad binding 

Vernikkelde originele Van Gent mechanieken 

Originele AUGUSTINE snaren 

Hoogglans gelakt, made in Europe 

Voor kinderen van 9-11 jaar 

Totale lengte 93 cm, mensuur 570 mm, zadelbreedte 45 

mm  

huurkoop mogelijkheid  na 12 termijnen van € 13,50 is de gitaar van jou! 

 

GEWA pure Akoestische gitaar vgs Akoestisch pack 

 

Dreadnought, sparrenhouten bovenblad, lindehouten zij-en achterblad 

Inclusief gig bag, stemapparaat, draagband en 3 plectra 

Met gitaar D-1 dreadnought (PS501.300) naturel 

advies verkoopprijs  € 145  Bij Odette prijs € 120,00 

huurkoop mogelijkheid  na 12 termijnen van € 10,50 is de gitaar van jou! 

 

Fazley E100 SB-P starter set elektrische gitaar sunburst  

sunburst gitaar : drie enkelspoels elementen  

scala aan ST-sounds.  

De Blackstar LT-Echo 10 versterker met overdrive en delay 

 Incl.:  instrumentkabel, een stemapparaat, twaalf plectrums en een draagband.  
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Advies verkoopprijs €  249,00 Bij Odette prijs € 199,00 

advies verkoop € 180,00 Bij Odette prijs € 150,00 

huurkoop mogelijkheid  na 12 termijnen van € 18,50 is de hele set van jou! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾  klassieke gitaar Valencia Series 200  
      voor kinderen van 9-11 jaar 

• Top : sitka spruce 

• Back & sides : nato 

• Top binding : ABS, 5 ply black/white 

• Side binding : ABS, black 

• Back center strip : ABS, 5 ply, black/white 

• Headstock veneer : rosewood 

• Neck : mahogany 

• Fingerboard : rosewood 
  

advies verkoop € 120,00 Bij Odette prijs incl. hoes € 115,00 

Richwood RD-12 akoestische gitaar 
 
• Materiaal Bovenblad: Gelamineerd 

• Houtsoort Bovenblad: Spar 

• Zij- en achterblad: Gelamineerd 

• Houtsoort Zij- en Achterblad: Basswood 

• Houtsoort Hals: Mahonie 

• Houtsoort Toets (Fretboard): Acacia 

• Houtsoort Brug: Acacia 

• Materiaal Topkam en Brugbeen: Kunststof 

• Mechanieken: Oliebad Mechanieken 

 

advies verkoop € 115,00 Bij Odette prijs incl. hoes € 100,00 

huurkoop mogelijkheid  na 12 termijnen van € 10,00 is de gitaar van jou! 

 

huurkoop mogelijkheid  na 12 termijnen van € 9,50 is de gitaar van jou! 

 



 

Gitaar riem 

 

PU leather guitar strap, metal applications and blue pearls 

 

 

 

 

 

 

GLX PGS-5 Oplaadbare 5W versterker,  

opnamefunctie, MP3-speler  

• Oplaadbare 5 W versterker 

• Gitaar in 

• Microfoon in 

• Line in 

• MP3 speler 

• USB aansluiting 

• Inclusief USB kabel 

 

 

GLX memory card for PGS-5 1 gb 

 

Cadeau artikelen 

Sleutelhanger Fender electrische gitaar  

Sleutelhanger drum sticks 

Sleutelhanger cymbal 

Potlodenset, met magneet om aan de lessenaar te hangen

  

Miniatuur viool in kistje     

Miniatuur trompet, goud  in kistje, 12 cm 

Miniatuur tenor-saxofoon, goud in kistje 16 cm 

Miniatuur dwarsfluit, goud in kistje 7,5 cm 

 

Plectrum Edge carbon graphite 0,75 mm 12 pack  

  

Advies verkoopprijs: € 35,95  Bij Odette prijs 29,50 

Advies verkoopprijs: € 49,95  Bij Odette prijs € 35,50 

Advies verkoopprijs: € 8,95  Bij Odette prijs € 7,50 

Bij Odette prijs € 4,95 

Bij Odette prijs € 9,95 

Bij Odette prijs € 2,50 

Bij Odette prijs € 5,00 

Bij Odette prijs € 12,50 

Bij Odette prijs € 11,95 

Bij Odette prijs € 19,95 

Bij Odette prijs € 9,95 

Bij Odette prijs € 5,00 



 

 

Boston chromatic clip tuner (also G+B+U+V),  

with full colour display, 430-450Hz, violin clip  

 

Boston spring loaded capo for classic guitar,  

black  

 

Boston universal capo,  

black  

 

Agner junior drumsticks, pair, hickory,  

13,5 x 378 mm., green/light weight 

Agner D.W. drumsticks, pair, hickory,  

14,1 x 410 mm., red/heavy weight 

 

Punthouder voor cello Artino, beechwood, cello shape, punthouder 

nylon strap, 3 differents holes  


