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TTeennaayyoo  CCoouunnttrryy--HHaarrpp  --  mmiitt  TToonnaabbnneehhmmeerrssyysstteemm 
  

  

  

  

  

  

NNiicchhtt  eerrsstt  sseeiitt  ddeerr  lleeggeennddäärreenn  KKiinnooffiillmmhhoommmmaaggee  aann  JJoohhnnnnyy  CCaasshh  uunndd  ddeerr  BBüühhnneennsseeqquueennzz  mmiitt  CChhaasshhss  

EEhheeffrraauu  JJuunnee  CCaarrtteerr  aann  ddeerr  bbeerrüühhmmtteenn  AAuuttoohhaarrpp™™,,    iisstt  ddiieessee  AArrtt  vvoonn  IInnssttrruummeenntt  mmeehhrr  aallss  bbeelliieebbtt  iinn  ddeerr  

hhiieessiiggeenn  BBlluueeggrraassss,,  FFoollkk--  uunndd  CCoouunnttrryy  SSzzeennee……  

  

DDiiee  UUSS--aammeerriikkaanniisscchheenn  HHaarrppss  ((ddeerr  ZZiitthheerr  nniicchhtt  
uunnäähhnnlliicchhee  IInnssttrruummeennttee))  ffiinnddeenn  sseeiitt  ddeemm  aauussggeehheennddeenn  
1199..  JJaahhrrhhuunnddeerrtt  vviieellffaacchh  VVeerrwweenndduunngg  bbeeii  ddeenn  sscchhoonn  
oobbeenn  ggeennaannnntteenn  MMuussiikkssttiilleenn..  DDaabbeeii  iisstt  ddaass  IInnssttrruummeenntt  
eennttggeeggeenn  sseeiinneemm  bbööhhmmiisscchheenn  ÄÄqquuiivvaalleenntt  rreellaattiivv  lleeiicchhtt  
zzuu  eerrlleerrnneenn  uunndd  uunntteerrsscchheeiiddeett  ssiicchh  iimm  KKllaanngg  uunndd  
bbeeddiinnggtt  dduurrcchh  ddiiee  SSppiieelltteecchhnniikk  ddeeuuttlliicchh  vvoonn  ddeerr  ZZiitthheerr..  
UUnnsseerree  TTeennaayyoo  CCoouunnttrryy--HHaarrpp  sstteehhtt  ggaannzz  iinn  ddeerr  
TTrraaddiittiioonn  ddeess  kkllaassssiisscchheenn  OOrriiggiinnaallss  --  mmiitt  UUnntteerrsscchhiieeddeenn  
iinn  ppuunnkkttoo  DDeessiiggnn  uunndd  TTeecchhnniikk..  WWaass  ddeenn  PPrreeiiss  uunndd  ddiiee  
wwiirrkklliicchh  sseehhrr  gguuttee  QQuuaalliittäätt  aannggeehhtt,,  ddüürrffttee  ddiiee  TTeennaayyoo  
CCoouunnttrryy--HHaarrpp  jjeeddoocchh  nnaahheezzuu  kkoonnkkuurrrreennzzllooss  aauuff  ddeemm  
hhiieessiiggeenn  eeuurrooppääiisscchheenn  MMaarrkktt  sseeiinn..    
  

EEiinnffaacchh  ddrraauuff  llooss  ssppiieelleenn  

––  HHaarrpp  lleerrnneenn  iisstt  nniicchhtt  

sscchhwweerr……  

DDiiee  SSaaiitteenn  wweerrddeenn  mmiitt  eeiinneemm  

PPlleekkttrruumm  bbzzww..  mmiitt  ssppeezziieelllleenn  

FFiinnggeerraauuffssäättzzeenn  ((iimm  

EEnngglliisscchheenn  „„FFiinnggeerr--PPiicckkss““))  mmiitt  

ddeerr  rreecchhtteenn  HHaanndd  ggeessttrriicchheenn,,  

wweenniiggeerr  eeiinnzzeellnn  ggeezzuuppfftt  

((GGiittaarrrriisstteenn  wwüürrddeenn  ssaaggeenn  

„„ggeesscchhrraammmmeelltt““))..  DDaass  iisstt  

sscchhoonn  dduurrcchh  ddiiee  eenngg  

zzuussaammmmeennlliieeggeennddeenn  SSaaiitteenn  

nnuurr  mmiitt  sseehhrr  vviieell  GGeesscchhiicckk  

mmöögglliicchh..  AAuucchh  wwiirrdd  ddiiee  HHaarrpp  

eennttggeeggeenn  ddeerr  ZZiitthheerr  aauuffrreecchhtt  

aamm  KKöörrppeerr  ggeehhaalltteenn  ooddeerr  

uummggeehhäännggtt  ––  wwiiee  aauuff  uunnsseerreemm  FFoottoo  sseehhrr  sscchhöönn  zzuu  

eerrkkeennnneenn  iisstt..  MMiitt  ddeerr  lliinnkkeenn  HHaanndd  wweerrddeenn,,  äähhnnlliicchh  wwiiee  

bbeeiimm  AAkkkkoorrddeeoonn,,  ddiiee  zzuumm  jjeewweeiilliiggeenn  SSttüücckk  ppaasssseennddeenn  

AAkkkkoorrddee  ggeessppiieelltt,,  iinnddeemm  mmaann  ddiiee  eexxttrraa  bbeezzeeiicchhnneetteenn  

TTaasstteenn  aauuff  ddiiee  SSaaiitteenn  hheerruunntteerr  ddrrüücckktt..  DDaabbeeii  iisstt  ddaass  

PPrriinnzziipp  sseehhrr  eeiinnffaacchh::  DDuurrcchh  ddaass  BBeettäättiiggeenn  ddeerr  

AAkkkkoorrddttaasstteenn  wweerrddeenn  ssppeezziieellllee  FFiillzzddäämmppffeerr  aauuff  ddiiee  SSaaiitteenn  

hheerruunntteerrggeeddrrüücckktt,,  ddiiee  nniicchhtt  zzuumm  eennttsspprreecchheennddeenn  AAkkkkoorrdd  

ggeehhöörreenn..  WWaass  vvoorraauusssseettzztt,,  ddaassss  ddiiee  HHaarrpp  vvoorr  ddeemm  

SSppiieelleenn  rriicchhttiigg  ggeessttiimmmmtt  wwiirrdd..    

  

SSttiimmmmeenn  ddeess  

IInnssttrruummeenntteess……  

BBeeii  uunnsseerreerr  TTeennaayyoo  

CCoouunnttrryy--HHaarrpp  lliieeggtt  eeiinn  

ssppeezziieelllleerr  

SSttiimmmmsscchhllüüsssseell  aannbbeeii..  

FFüürr  ddeenn  SSttiimmmmvvoorrggaanngg  

sseellbbsstt  wwiirrdd  eeiinn  

hhaannddeellssüübblliicchheess  

SSttiimmmmggeerräätt  eemmppffoohhlleenn,,  ooppttiioonnaall  uunnsseerr  PPAACCCCSS  YYAATT--116688,,  

ddaass  aauuff  aakkuussttiisscchhee  ooddeerr  eelleekkttrriisscchhee  SSiiggnnaallee  rreeaaggiieerrtt..  

ZZuuddeemm  ssoollllttee  ddeerr  TTuunneerr  aauuff  CChhrroommaattiisscchheess  SSttiimmmmeenn  

uummggeesstteelllltt  wweerrddeenn  kköönnnneenn..  IInn  wweellcchheemm  NNootteennwweerrtt  jjeeddee  

eeiinnzzeellnnee  SSaaiittee  zzuu  ssttiimmmmeenn  iisstt,,  wwiirrdd  aamm  jjeewweeiilliiggeenn  

SSttiimmmmwwiirrbbeell  aannggeeggeebbeenn  ((ssiieehhee  FFoottoo))..    

  

SSppiieelleenn  mmiitt  VVeerrssttäärrkkeerr    

AAuußßeerrddeemm  wwuurrddee  uunnsseerree  

CCoouunnttrryy--HHaarrpp  mmiitt  eeiinneemm  

eexxttrraa  ddaaffüürr  ggeeeeiiggnneetteenn  

TToonnaabbnneehhmmeerrssyysstteemm  

aauussggeessttaatttteett  uunndd  kkaannnn  aann  

eeiinn  MMiisscchhppuulltt  ooddeerr  

AAkkuussttiikkvveerrssttäärrkkeerr  vviiaa  

SSttaannddaarrdd  GGiittaarrrreennkkaabbeell  aannggeesscchhlloosssseenn  wweerrddeenn..  DDaass  

AAuussggaannggssssiiggnnaall  wwiirrdd  üübbeerr  eeiinneenn  TToonn--  uunndd  

VVoolluummeennrreegglleerr  aann  ddeerr  SSeeiittee  ddeess  IInnssttrruummeenntteess,,  üübbeerr  

ddeemm  KKlliinnkkeennaauussggaanngg  ((66,,33mmmm)),,  jjee  nnaacchh  BBeeddaarrff  

aannggeeppaasssstt..  DDaass  ddaarraauuss  eennttsstteehheennddee  KKllaannggbbiilldd  ggiibbtt  ddeenn  

aakkuussttiisscchheenn  CChhaarraakktteerr  ddeerr  HHaarrpp  sseehhrr  nnaattüürrlliicchh  wwiiddeerr..  

  
  

TTeecchhnniisscchhee  IInnffooss  ((AAHHPP--11EE))    
UUVVPP::  224499,,9955  EEUURR**  

••  DDeecckkee  &&  BBooddeenn::  MMaassssiivv  AAhhoorrnn  

••  PPiinn--BBlloocckk::  LLaammiinniieerrtteess  AAhhoorrnn  

••  1155  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  AAkkkkoorrddttaasstteenn  

••  SSttiimmmmmmeecchhaanniikkeenn::  CChhrroomm  

••  AAuussggaanngg::  KKlliinnkkee  66,,33mmmm  

••  11  KKllaanngg--  uunndd  11  VVoolluummeennrreegglleerr  

••  FFiinniisshh::  SS uunnbbuurrsstt  
  

TTeecchhnniisscchhee  IInnffooss  ((AAHHPP--22EE))    
UUVVPP::  331199,,0000  EEUURR**  

••  DDeecckkee  &&  BBooddeenn::  MMaassssiivv  AAhhoorrnn  

••  PPiinn--BBlloocckk::  LLaammiinniieerrtteess  AAhhoorrnn  

••  2211  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  AAkkkkoorrddttaasstteenn  

••  SSttiimmmmmmeecchhaanniikkeenn::  CChhrroomm  

••  AAuussggaanngg::  KKlliinnkkee  66,,33mmmm  

••  11  KKllaanngg--  uunndd  11  VVoolluummeennrreegglleerr  

••  FFiinniisshh::  DDaarrkk  SSuunnbbuurrsstt  

  

TTeecchhnniisscchhee  IInnffooss  ((AAHHPP--33EE))    
UUVVPP::  334499,,0000  EEUURR**  

••  DDeecckkee  &&  BBooddeenn::  MMaassssiivv  AAhhoorrnn  

••  PPiinn--BBlloocckk::  LLaammiinniieerrtteess  AAhhoorrnn  

••  2211  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  AAkkkkoorrddttaasstteenn  

••  SSttiimmmmmmeecchhaanniikkeenn::  CChhrroomm  

••  AAuussggaanngg::  KKlliinnkkee  66,,33mmmm  

••  11  KKllaanngg--  uunndd  11  VVoolluummeennrreegglleerr  

••  FFiinniisshh::  NNaattuurraall  --  mmiitt  AAbbaalloonnee  BBiinnddiinnggss  

  

 
Über Ihr Interesse freuen wir uns!! 
Bei weiteren Fragen zum Produkt, Preisen und  Lieferzeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   
* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt. von 19%. Infos vorab finden Sie auch auf wwwwww..mmuussiicc--mmaarrkkeettiinngg..ddee  
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TTeennaayyoo  CCoouunnttrryy--HHaarrpp  ––  wwiitthh  PPiicckkuupp  SSyysstteemm 
  

  

  

  

  

  

NNoott  oonnllyy  ssiinnccee  tthhee  lleeggeennddaarryy  mmoovviiee  ttrriibbuuttee  ttoo  JJoohhnnnnyy  CCaasshh  aanndd  tthhee  sseeqquueennccee  wwiitthh  CCaasshh’’ss  wwiiffee  JJuunnee  CCaarrtteerr  

--  ppllaayyiinngg  tthhee  oorriiggiinnaall  AAuuttoohhaarrpp™™  --  tthhiiss  kkiinndd  ooff  iinnssttrruummeenntt  iiss  mmoorree  tthhaann  ppooppuullaarr  iinn  tthhee  ddoommeessttiicc  BBlluueeggrraassss,,  

FFoollkk--  aanndd  CCoouunnttrryy  SScceennee……  

  

TThhee  UUSS  AAmmeerriiccaann  HHaarrppss  ((wwhhiicchh  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  
ZZiitthheerr))  aarree  uusseedd  ffoorr  mmaannyy  ssiinnccee  tthhee  oouuttggooiinngg  1199tthh  
cceennttuurryy  wwiitthhiinn  tthhee  mmuussiicc--ssttyylleess  wwhhiicchh  wweerree  nnaammeedd  iinn  
tthhee  tteexxtt  aabboovvee..  TThheerreebbyy  tthhiiss  iinnssttrruummeenntt  iiss  --  iinn  ooppppoossiittee  
ttoo  iittss  eeqquuiivvaalleenntt  wwhhiicchh  ddooeess  ccoommee  ffrroomm  BBoohheemmiiaa  
((GGeerrmmaannyy))  ––  vveerryy  eeaassyy  ttoo  lleeaarrnn..  IIttss  ssoouunndd  aanndd  tthhee  
ppllaayyiinngg  tteecchhnniiqquuee  aarree  oobbvviioouussllyy  ddiiffffeerreenntt  ttoooo..  OOuurr  
TTeennaayyoo  CCoouunnttrryy--HHaarrpp  iiss  ssttaannddiinngg  iinn  tthhee  ssaammee  ttrraaddiittiioonn  
aass  tthhee  ccllaassssiicc  oorriiggiinnaall  --  bbuutt  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreennccee  ooff  uussiinngg  
aannootthheerr  ddeessiiggnn  aanndd  tteecchhnniiqquuee..  IInn  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  iittss  
pprriiccee  aanndd  tthhee  vveerryy  ffiinnee  qquuaalliittyy  tthhee  TTeennaayyoo  CCoouunnttrryy--HHaarrpp  
iiss  uunnrriivvaalleedd  oonn  tthhee  nnaattiivvee  EEuurrooppeeaann  mmaarrkkeett..                      
  

SSiimmppllyy  ssttaarrttiinngg  ttoo  ppllaayy  ––  

lleeaarrnniinngg  tthhee  hhaarrpp  iiss  rreeaallllyy  

eeaassyy  ttoo  ddoo……  

TThhee  ssttrriinnggss  ccaann  bbee  ssttrruummmmeedd  

wwiitthh  aa  ppiicckk  oorr  ssppeecciiaall  ffiinnggeerr--

ppiicckkss  ((wwhhiicchh  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  

tthhee  sseett))  wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  hhaanndd..  

TThheerreebbyy  ppiicckkiinngg  tthhee  ssttrriinnggss  

oonnee  bbyy  oonnee  oorr  aass  aarrppeeggggiiooss  iiss  

nnoott  aabbssoolluutteellyy  tthhee  wwaayy..  TThhiiss  

hhaass  ssuurreellyy  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  

nnaarrrrooww  ssttrriinngg  ssppaacciinngg  aanndd  iiss  

oonnllyy  ppoossssiibbllee  bbyy  bbeeiinngg  rreeaallllyy  

sskkiilllleedd..  IInn  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  

ZZiitthheerr  tthhee  HHaarrpp  wwiillll  bbee  hhoolldd  iinn  

aann  uupprriigghhtt  ppoossiittiioonn  aanndd  

pprreesssseedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  bbooddyy,,  ttoooo..  

PPlleeaassee  cchheecckk  iitt  oouutt  aatt  tthhee  pphhoottoo  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  aabboovvee..  

SSiimmiillaarr  ttoo  tthhee  aaccccoorrddiioonn  tthhee  lleefftt  hhaanndd  iiss  pprreessssiinngg  ddoowwnn  

tthhee  ccoommppllyyiinngg  cchhoorrdd  kknnoobbss  oonnttoo  tthhee  ssttrriinnggss  wwhhiicchh  ffiitt  ttoo  

tthhee  cchhoosseenn  ppiieeccee  ooff  mmuussiicc..  PPrriinncciippaallllyy  tthhee  tteecchhnniiqquuee  

bbeehhiinndd  tthhiiss  iiss  vveerryy  eeaassyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd::  wwhhiillee  pprreessssiinngg  

ddoowwnn  tthhee  aannaallooggiiccaall  cchhoorrdd  ssoommee  ootthheerrwwiissee  ttuunneedd  ssttrriinnggss  

wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ffiitt  ttoo  tthhee  cchhoorrdd  wwiillll  bbee  ddaammppeedd  bbyy  ffeelltt  

aabbssoorrbbeerrss..  PPrreessuummeedd  --  tthhaatt  tthhee  HHaarrpp  hhaass  bbeeeenn  ttuunneedd  iinn  

tthhee  rriigghhtt  wwaayy  iinn  ffrroonntt  ooff  ppllaayyiinngg  iitt..    

  

TTuunniinngg  ooff  tthhee  

iinnssttrruummeenntt……    

IInncclluuddeedd  iinn  tthhee  sseett  

tthheerree’’ss  aa  ssppeecciiaall  ttuunniinngg  

kkeeyy..  WWhhiillee  ttuunniinngg  tthhee  

ssttrriinnggss  uussiinngg  aa  

ccuussttoommaarryy  iinn  tthhee  ttrraaddee  ttuunneerr  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..    

OOppttiioonnaall  oouurr  PPAACCCCSS  YYAATT--116688  iiss  aa  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  

ddooiinngg  tthhaatt..  IItt  rreeaaccttss  oonn  eelleeccttrriicc  aanndd  aaccoouussttiicc  ssiiggnnaallss  

ttoooo..  FFuurrtthheerrmmoorree  yyoouu  sshhoouulldd  cchhaannggee  tthhee  ttuunneerr  oonnttoo  tthhee  

cchhrroommaattiicc  ppoossiittiioonn..  IInn  wwhhiicchh  nnoottee  eeaacchh  ssttrriinngg  hhaass  ttoo  bbee  

ttuunneedd  iiss  mmaarrkkeedd  bbeenneeaatthh  tthhee  ccoommppllyyiinngg  ttuunneerr  

mmeecchhaanniicc..  PPlleeaassee  cchheecckk  tthhee  pphhoottoo  ttoooo..    

  

PPllaayyiinngg  wwiitthh  aammpplliiffiiccaattiioonn……    

IInn  aaddddiittiioonn  oouurr  CCoouunnttrryy--HHaarrpp  wwaass  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aann  

eexxttrraa  ppiicckkuupp--ssyysstteemm  aanndd  ccaann  bbee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aannyy  

mmiixxiinngg--ddeesskk  oorr  aaccoouussttiicc--aammpp  bbyy  aa  ssttaannddaarrdd  gguuiittaarr  

ccaabbllee..  TThhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ccaann  bbee  aaddjjuusstteedd  bbyy  aa  ttoonnee--  aanndd  

aa  vvoolluummee  PPoottii  aatt  tthhee  rriibbss  uunnttiill  yyoouu  ggeett  aa  ssaattiissffyyiinngg  

rreessuulltt..  TThhee  oouuttppuutt  iiss  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  66,,  33  mmmm  jjaacckk..  TThhee  

ssoouunndd  cchhaarraacctteerr  iiss  ssttiillll  nnaattuurraall  aanndd  rreepprreesseennttss  tthhee  

aaccoouussttiicc  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  iinnssttrruummeenntt  vveerryy  wweellll..    

  

  
TTeecchhnniiccaall  IInnffoo  ((AAHHPP--11EE))  

UUVVPP::  224499,,9955  EEUURR**  

••  TToopp  aanndd  bboottttoomm::  MMaappllee  

••  PPiinn--BBlloocckk::  LLaammiinnaatteedd  MMaappllee  

••  1155  ddiiffffeerreenntt  CChhoorrddss  

••  TTuunneerrss::  CChhrroommee  

••  OOuuttppuutt--JJaacckk::  66,,33  mmmm  

••  11  TToonnee--  aanndd  11  VVoolluummee  PPoottii  

••  FFiinniisshh::  SSuunnbbuurrsstt  
  

TTeecchhnniiccaall  IInnffoo  ((AAHHPP--22EE))    
UUVVPP::  331199,,0000  EEUURR**  

••  TToopp  &&  bboottttoomm::  MMaappllee  

••  PPiinn--BBlloocckk::  LLaammiinnaatteedd  MMaappllee    

••  2211  ddiiffffeerreenntt  CChhoorrddss  

••  TTuunneerrss::  CChhrroommee  

••  OOuuttppuutt--JJaacckk::  66,,33  mmmm  

••  11  TToonnee--  aanndd  11  VVoolluummee  PPoottii  

••  FFiinniisshh::  DDaarrkk  SSuunnbbuurrsstt  

  

TTeecchhnniiccaall  IInnffoo  ((AAHHPP--33EE))    
UUVVPP::  334499,,0000  EEUURR**  

••  TToopp  aanndd  bboottttoomm::  MMaappllee  

••  PPiinn--BBlloocckk::  LLaammiinnaatteedd  MMaappllee  

••  2211  ddiiffffeerreenntt  CChhoorrddss  

••  TTuunneerrss::  CChhrroommee  

••  OOuuttppuutt--JJaacckk::  66,,33  mmmm  

••  11  TToonnee--  aanndd  11  VVoolluummee  PPoottii  

••  FFiinniisshh::  NNaattuurraall  wwiitthh  AAbbaalloonnee  BBiinnddiinngg  

  

 
 
 
Don’t be afraid to ask us!!! 
If you have any question about the products, prices or shipping-time and costs we will be happy to help you out. 
* All prices do include the German sales tax of 19%!!! More info: wwwwww..mmuussiicc--mmaarrkkeettiinngg..ddee 


