Instrumentenwijzer

ACCORDEON
De accordeon is een veelzijdig instrument waarop je bijna alle
muziekstijlen kunt spelen zoals folk, tango, klezmer, klassieke muziek,
popmuziek en nog veel meer.
want dit leer je allemaal tijdens de accordeonles!
Met je rechterhand speel je de melodie op knoppen of op pianotoetsen.
Met je linkerhand speel je vaak de begeleiding van je melodie. Aan deze
kant liggen de knopjes in schuine rijen en kan je een akkoord vormen
door maar één knopje in te drukken. Vandaar de naam accordeon.

Een accordeon kan je gemakkelijk overal
mee naartoe nemen. Om deze veilig te
vervoeren, maak je best gebruik van een
accordeonrugzak of -koffer.

Er bestaan veel soorten accordeons. Deze heb je in alle
maten en kleuren.
Accordeons zijn te huur in verschillende muziek- en
accordeonwinkels. Een accordeon kan je ook nieuw of
tweedehands kopen. Laat je steeds adviseren door je
leerkracht omtrent de kwaliteit en de verschillende
systemen.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de
accordeon op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

ALTO
De klank van de alto lijkt een beetje op die van een bugel: vol en warm,
terug in de brass band (steeds drie) en in het fanfare- en harmonieorkest.
Elke muziek klinkt mooi op de alto: van barok tot klassiek, pop- en
filmmuziek. In jazz wordt een alto nooit gebruikt.
Een alto heeft 3 ventielen, daarmee speel je alle noten. Je houdt de
lippen tegen elkaar, blaast rustig de lucht over de tong in het mondstuk
en er komt een mooie toon tevoorschijn. Luister maar eens naar Owen
Farr of Sophie Binet-Budelot.

Een alto kan je gemakkelijk overal mee
naartoe nemen. Hiervoor bestaan koffers
met handige draagriemen.

worden. Voor info en vragen kan je bij je instrumentleraar
terecht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de alto op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

BASGITAAR
Voel je je aangetrokken tot de wereld van de lage frequenties? Hou je van
ingetogen nummers van The Beatles of wil je liever helemaal losgaan op The
Red Hot Chili Peppers? Groove je mee op de muziek van Earth, Wind & Fire of
zit er een melodieuze Jaco Pastorius in jou? Dit kan allemaal bereikt worden op
de basgitaar of elektrische bas. Een basgitaar heeft standaard 4 snaren, maar
tegenwoordig kan je ook 5 en 6-snarige bassen vinden in de meeste
muziekwinkels.
In deze lessen komen verschillende genres aan bod zoals pop, rock, funk, jazz,

Naast de nodige opwarmingsoefeningen zal er ook aandacht besteed worden
improvisatie.

Een basgitaar kan je gemakkelijk overal mee
naartoe nemen. Om deze veilig te vervoeren,
maak je best gebruik van een speciale
draagtas of koffer met handige draagriemen.

Om thuis te oefenen heb je zelf een basgitaar,
basversterker en instrumentkabel nodig. De aankoopprijs
situeert zich gemiddeld vanaf 200 euro.
Het is sterk aangeraden om het advies van de leraar te
vragen.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de basgitaar
op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

BLOKFLUIT
De blokfluit is een warm instrument met erg veel mogelijkheden.
aan bod.
Je start met sopraanblokfluit en leert spelenderwijs de hele familie
kennen: sopraan, alt, tenor en bas.

De blokfluit kan je gemakkelijk overal mee
naartoe nemen. Je kan het eenvoudig in je
rugzak steken.

Een startersblokfluit is erg budgetvriendelijk. Nadien kan
je investeren in een houten blokfluit.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de blokfluit
op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

BUGEL
De bugel lijkt een beetje op een cornet of een trompet, maar heeft een
grotere klankbeker en dus een warme en volle klank. Je vindt de bugel
-tal, maar er zit er ook
eentje in elke brass band en soms ook enkele in een harmonieorkest.
Je kan alle muziek spelen op de bugel: van barok tot klassiek, van poptot filmmuziek en zeker jazz.
Een bugel lijkt een beetje groot, maar is verrassend licht. Hij heeft 3
ventielen, daarmee speel je alle noten. Je houdt je lippen tegen elkaar en
blaast de lucht rustig over de tong in het mondstuk. Zo eenvoudig is het.
Luister maar eens naar Zoe Hancock of Kyteman.

Een bugel kan je gemakkelijk overal mee
naartoe nemen. Hiervoor bestaan speciale
koffers met handige draagriemen.

Onze academie beschikt over 1 bugel dat je kan huren.
Voor info en vragen kan je bij je instrumentleraar terecht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de bugel op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

CELLO
De cello is de grote broer van de viool. Hij rust met een pin op de
grond en je speelt al zittend. De diepe tonen zijn perfect om andere
instrumenten te begeleiden. De cello is vooral bekend door zijn
warme klank die een beetje op de menselijke stem lijkt.
In de cello-les speel je al heel snel samen met de leraar of met
andere leerlingen. Later kan je terecht in orkesten, in pop- of
folkgroepjes.

Om je cello mee te nemen bestaan er
speciale draagzakken met handige
draagriemen.

verhuurd worden. Voor info en vragen kan je bij je
instrumentleraar terecht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de cello op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

CONTRABAS
De contrabas is het grootste familielid van de strijkinstrumenten. In het Engels wordt
lang is als die van de cello) als op de functie van dit instrument om meer bastonen in
de orkesten te krijgen. Vanaf ± 1750 werd de contrabas ook meer en meer
beschouwd als melodie-instrument met een eigen, unieke klank en is het repertoire
aardig uitgebouwd.
Tegenwoordig bestaan er ook kleine contrabassen waardoor je al vanaf 6 jaar kan
beginnen op dit instrument. En op de minibass die in 2003 ontworpen werd door
Claus Freudenstein kan je zelfs al starten als je nog in de kleuterklas zit.
De contrabas staat voornamelijk bekend om zijn veelzijdigheid. Van klassieke
muziek, over jazz, folk, klezmer of zigeunermuziek tot zelfs pop. Je kan er alle stijlen
mee spelen. Ook maakt de contrabas deel uit van bijna alle muzikale bezettingen
zoals een groot symfonieorkest, maar zelfs in een harmonie-orkest waar enkel
blazers aantreden is er een plaatsje voor de contrabas voorzien.

Er bestaan speciale koffers om de contrabas
te vervoeren. Deze koffers zijn gewoonlijk
voorzien van wieltjes en handvaten.

Overweeg je een contrabas aan te kopen? Vraag vooraf
advies aan de instrumentleraar.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de
contrabas op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

CORNET
De cornet lijkt een beetje op de bugel en de trompet, maar is wat kleiner
gebouwd. De toon is helder en zangerig. De cornet is hét instrument van
-tal, maar ze passen ook goed in
elke symfonie-, fanfare en harmonieorkest.
Elke muziek klinkt mooi op de cornet: van barok tot klassiek, van pop- tot
filmmuziek. In Jazz wordt nog zelden een cornet gebruikt.
Een cornet heeft 3 ventielen, daarmee speel je alle noten. Je houdt de
lippen goed tegen elkaar en blaast de lucht over de tong in het
mondstuk. Luister maar eens naar Raf Van Looveren of Kirsty Abbotts.

Een cornet kan je gemakkelijk overal mee
naartoe nemen. Om deze veilig te vervoeren,
maak je best gebruik van een koffer.

Onze academie beschikt over cornetten die kunnen
gehuurd worden. Voor info en vragen kan je bij de
instrumentleraar terecht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de cornet op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

DRUMS
Ritme zit overal in ons dagelijks leven, en ook in drums!
Je leert spelen, lezen, tempo houden en vooral met coole nummers
(die je ook zelf mag kiezen) meespelen. Niveau is niet belangrijk,
motivatie wel.
Daarna leer je de basisritmes spelen van zowat alle stijlen (o.a. pop,
rock, blues, funk en coole fills). Voor de gevorderden gaan we een
stapje verder en leren we improviseren, latin, funk en jazz.

Het is aangeraden om advies te vragen aan de
instrumentleraar indien je overweegt een drumstel te
kopen.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de drums op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

DWARSFLUIT
Dwarsfluit is een relatief klein, maar erg veelzijdig instrument. Je kan
spelen, maar evengoed kan je ermee terecht in een folk-,
pop- of jazzband of in een orkest zoals een harmonie- of
symfonieorkest. Op een dwarsfluit kan je heerlijk zangerige melodieën
spelen, maar daarnaast leent het instrument zich ook perfect voor
lekker snelle riedels.
Tijdens de allereerste lessen leer je hoe je moet blazen om een mooie
klank te produceren. Elke week ontdek je de vingerzettingen van
nieuwe noten en voor je het weet ben je melodietjes aan het spelen!

Een dwarsfluit bestaat uit drie stukken die
handig naast elkaar in een doosje passen.
Fiets-proof dus!

De academie verhuurt dwarsfluiten met rechte en
gebogen kopstukken. Wil je er zelf eentje aanschaffen,
win dan zeker eerst advies in van de leerkracht!

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de dwarsfluit
op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

ELEKTRISCHE
GITAAR
meer weg te denken uit de muziekwereld. Jimi Hendrix, Eric Clapton,
gitaristen vaak een centrale plaats op het podium in.

kan bedenken en improviseren.

Een elektrische gitaar kan je gemakkelijk
overal mee naartoe nemen. Om deze veilig
te vervoeren, maak je best gebruik van een
speciale draagtas of koffer met handige
draagriemen.

Buiten je gitaar heb je een versterker en een
instrumentkabel nodig. Tussen 250 en 500 euro kan je
een goede beginners-set aanschaffen. Je leraar helpt je
een goede keuze te maken.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de
elektrische gitaar op de
playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

GITAAR
De klassieke gitaar is waarschijnlijk het meest veelzijdige instrument!
Hoewel het instrument
zowat alle stijlperiodes, van renaissance tot pop en je leert zowel
muziekstukken als akkoorden en begeleiding.
De wekelijkse les is in kleine groepjes en duurt 60 minuten. Tegen
Kerstmis speel je al je eerste liedjes en zet je de eerste stappen op het
podium. Meermaals per jaar zijn er toonmomenten en als je volhoudt,
word je een wereldklasse gitarist!
Afhankelijk van je lengte kan je starten op een 3/4 of 4/4 gitaar. Verder
heb je ook een voetbankje en stemapparaat nodig.

Om je gitaar mee te nemen bestaan er
speciale draagzakken en kisten met handige
draagriemen.

Een klassieke gitaar met nylonsnaren en massief
bovenblad voor beginners kan je kopen vanaf 300 euro.
Vooraleer je een gitaar aankoopt, kan je best advies
vragen bij de leerkracht.
Een gitaar kan niet gehuurd worden in de academie.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de gitaar op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

HARP
Wil je graag harp leren spelen? Bij ons kan je jouw droom waarmaken en
dit zowel voor meisjes als voor jongens. Ook volwassenen zijn welkom.
Je bent nooit te oud om harp te ontdekken.
Harp kan je solo spelen of een ander instrument begeleiden. Later zal je
deel uitmaken van een ensemble of orkest.
Je bespeelt het instrument met de toppen van je vingers door aan de
snaren te trekken. Je leert te spelen op een kleine harp met 38 snaren,
ontwikkelt een soepele techniek en maakt kennis met diverse
muziekstijlen, klassiek maar ook modern.
Harp spelen is zeer bijzonder en vooral echt leuk!

.
In de academie kan je een harp huren, maar ook in de
gespecialiseerde muziekwinkels.
Een tweedehands instrument is een goede optie. Vraag
altijd advies aan je leerkracht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

HOBO
De hobo behoort tot de familie van de houtblaasinstrumenten. De
specifieke fijne klank wordt vooral door het dubbel riet bepaald. Als je op
het rietje blaast, komt er een fijn geluidje uit. Met het rietje op de hobo
krijg je de mooie zangerige klank.
In de eerste les leer je op het rietje blazen. Nadien komen de vingers op
de hobo erbij en kan je al snel een liedje spelen. Zoals bij elk ander
instrument is regelmatig oefenen belangrijk om die vaardigheid te leren.
Je kan hele mooie melodieën solo op je hobo spelen, maar samen met
andere instrumenten spelen is ook heel leuk.

Je kan de hobo heel gemakkelijk
meenemen, want het past in een rugzak.

worden. Voor info en vragen kan je terecht bij de
instrumentleraar.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de hobo op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

HOORN
De hoorn is een koperblaasinstrument met een unieke, warme klankkleur. De
toon wordt gevormd door de lippen te laten trillen in het mondstuk. Door de
lipspanning te veranderen, kan je hoge en lage tonen spelen.
De hoorn heeft meestal 3 of 4 ventielen en wordt met de linkerhand gespeeld.
De rechterhand wordt in de beker gehouden. Er bestaan kinderhoorns die
ideaal zijn voor de beginnende hoornspeler. Na een paar jaar kan je
overschakelen naar een grote enkele of een dubbele hoorn.
Op de hoorn kan je allerlei genres spelen: pop, rock, klassiek, jazz, filmmuziek
illende ensembles en orkesten

Om je hoorn mee te nemen, bestaan er
speciale draagzakken en koffers met
handige draagriemen.

De academie beschikt over hoorns die verhuurd kunnen
worden. Voor info en vragen kan je bij de instrumentleraar
terecht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de hoorn op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

KLARINET
De klarinet is een houten blaasinstrument/rietinstrument dat ontworpen is rond
1700. Door op het mondstuk te blazen, brengen we het rietje aan het trillen en
ondertussen bedienen we de kleppen met onze vingers. In de lessen klarinet
werken we op onze houding, ademhaling, mondstand, handpositie en leren we
leuke muziek spelen! De lessen worden gegeven in de vestigingen in Zaventem
en Kortenberg.
De klarinet vind je o.a. ook terug in symfonische orkesten en harmonieorkesten.
Wanneer je dus voldoende kan spelen, kan je eventueel aansluiten bij een
orkest. Hoe cool is dat?

Het instrument komt in een klein kistje dat
ideaal kan vervoerd worden in een
boekentas. Daarnaast bestaan er ook gig
bags waarbij je de klarinet over je schouder
of op je rug kan dragen. Handig!

Heb je nog geen klarinet? Dan kan je dit huren in onze
academie. Voor info en vragen kan je terecht bij de
instrumentleraar.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de klarinet
op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

KLAVECIMBEL
De klavecimbel is een prachtig snaar- en toetsinstrument en de
voorganger van de piano. Hier worden de snaren niet aangeslagen maar
geplukt door plectra, wat ook doet denken aan harp en gitaar.
Velen noemen de klank sprankelend en sprookjesachtig. Het was een
geliefd instrument in de baroktijd, grote componisten als Bach en Händel
schreven veel muziek voor klavecimbel. Je kan er heel wat muziek op
kwijt van 1600 tot nu, ook in samenspel met andere instrumenten.
Kunstacademie Zaventem bezit een Vlaams gecodeerd klavecimbel als
lesinstrument. Je kan starten met een keyboard of piano. Je kan ook een
klein klavecimbel of spinet in huis halen als studie-instrument.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de
klavecimbel op de
playlist
“Instrumentenwijzer” op
ons YouTube-kanaal.

LUIT
De luit is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende
muziekinstrument. Afkomstig van de Arabische luit was het in
Europa het populairste instrument in de 15 de en 16de eeuw. Er is
bijvoorbeeld meer muziek voor luit geschreven dan voor alle
toetsinstrumenten samen.
Als je luit begint te oefenen, is het even zoeken naar een goede
toon met al die snaren. Omdat dit een grote ontspanning vereist,
kan je het vergelijken met een soort yoga. En uiteraard is het ook
gewoon pure fun!

Er bestaan naast koffers ook hoezen voor
het instrument, dus ermee fietsen is zeker
een optie.

Er bestaat een tweedehandsmarkt voor het instrument.
Een luit kunnen huren is erg zeldzaam. Vraag zeker altijd
raad aan je leerkracht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de luit op de
playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

ORGEL
Het orgel is het grootste instrument dat er bestaat. Het is een
combinatie van een toetsinstrument, want wind zorgt ervoor dat de
orgelpijpen gaan spreken. Het orgel heeft een indrukwekkende
techniek: je kan op verschillende klavieren, met handen én voeten
tegelijk spelen. Je hebt keuze uit vele klankkleuren: elk register komt via
een ingenieus systeem overeen met een rij orgelpijpen, een mini-orkest
dus! Eigenlijk kan je zowat elke muziekstijl kwijt op een orgel.
In het begin leer je gelijkaardige technieken aan als piano, maar de
klankvorming gebeurt op een andere wijze. De eerste jaren kan je met
een keyboard of piano beginnen. Gevorderde leerlingen die met pedaal
beginnen spelen, kunnen aan een digitaal orgel denken.

De aankoopprijs voor een keyboard begint vanaf 100
euro en een digitaal orgel met twee klavieren en
voetklavier kost gemiddeld 4000 euro. In tweedehands
kan je dit zeker en vast ook goedkoper vinden.
Het is sterk aanbevolen om vooraf advies te vragen aan
de instrumentleraar.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier het orgel op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

PIANO
Naast de gitaar is de piano één van de meest populaire instrumenten ter
wereld. Piano leent zich immers tot een brede waaier aan muziekstijlen:
genres en stijlen voorkomt, bereikt hij ook een heel groot publiek.
Daarnaast komt nog eens dat het instrument heel veel mogelijkheden biedt.
Het is één van de weinige instrumenten waarop men een begeleiding én
een solopartij tegelijk kan spelen, het is een instrument waarop vele noten
tegelijk kunnen gespeeld worden en waarop men noten kan laten
doorklinken. Je kan verschillende stemmen tegelijk mee verklanken en er
kunnen zelfs meerdere personen tegelijk op spelen. Door zijn veelzijdigheid
kan je op een piano quasi alle songs, werken voor andere instrumenten en
zelfs een hele orkestreducties spelen.
Eerst wordt een basis gelegd, nadien wordt het repertoire meer aangepast
aan de smaak van de leerling. Een belangrijk punt is dat je thuis over een
instrument beschikt, bij voorkeur een akoestische piano.
Er bestaan interessante huurkoop-formules. Zo kan de beginnende leerling
vanaf de start over een kwaliteitsvol instrument beschikken. De
pianoleerkracht kan jou hierover meer gedetailleerde informatie geven.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de piano op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

SAXOFOON
Zoek je een veelzijdig instrument? Had je al aan de saxofoon gedacht? Dit
instrument voelt zich als een vis in het water in allerlei muziekstijlen, van pop
in de saxofooncursus. De cursus wordt gegeven in Zaventem en Kortenberg.
Zou je graag samenspelen in een harmonieorkest of steel je liever de show
vooraan op het podium? Dit is allemaal mogelijk als je voor dit instrument kiest.
De saxofoon is een houten blaasinstrument (omdat het met een rietje wordt
bespeeld) dat in verschillende formaten bestaat. Je begint meestal op de altsax.
Wis je trouwens van waar de saxofoon afkomstig is en wie het instrument
uitvond? Benieuwd? Schrijf je dan in voor de saxofoon!

Er bestaan speciale saxofoonkoffers om het
instrument veilig te vervoeren.

Het is mogelijk om een saxofoon te huren via de
academie. Vraag advies aan de instrumentleerkracht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de saxofoon
op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

TROMBONE
De trombone is een koperblaasinstrument en bestaat uit een klankbeker, een
schuif en een mondstuk. Door middel van de lipspanning en de lengte van de
schuif bepaal je de verschillende toonhoogtes. Een typisch effect wat je met de
toon.
De beginnende trombonespeler kan starten met een pBone (plastieken
trombone, licht en goedkoop) of een kindertrombone (minder lange schuif voor
minder lange armpjes).
Op de trombone kan je allerlei genres spelen: pop, rock, klassiek, jazz,
in verschillende ensembles en
orkesten zoals fanfare, harmonie, brassband, symfonisch orkest, rockband,
bigband, jazz-

Om je trombone mee te nemen bestaan er
speciale draagzakken en koffers met
handige draagriemen.

De academie beschikt over een aantal trombones die
verhuurd kunnen worden. Voor info en vragen kan je
terecht bij de instrumentleraar.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de trombone
op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

TROMPET
De trompet lijkt een beetje op de cornet en de bugel, maar is langwerpig
gebouwd en heeft een stevige en heldere klank. Je vindt in elk orkest 1
tot 4 trompetten terug, zeker in een jazz-big band, maar nooit in een
brass band.
Je kan alles spelen op de trompet: van barok tot klassiek, pop- en
filmmuziek, en de uitbundige klank laat zich ook graag horen in jazz.
Een trompet heeft 3 ventielen, daarmee maak je alle noten. Haar
bespelen is eenvoudig: je houdt de lippen goed tegen elkaar en blaast de
lucht snel over de tong in het mondstuk. Luister maar eens naar Mannu
Mellaerts of Adam Rapa.

Een trompet kan je gemakkelijk overal mee
naartoe nemen. Om deze veilig te vervoeren,
maak je best gebruik van een koffer.

De academie beschikt over trompetten die kunnen
gehuurd worden. Voor info en vragen kan je bij de
instrumentleraar terecht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de trompet
op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

TUBA

BARITON - EUPHONIUM

Vandaag lijken tuba, bariton en euphonium heel erg op elkaar, zowel qua
uitzicht als kla
naar boven gericht en maakt een mooi en gevuld geluid. Niet zo diep als
de bastuba, maar toch warm en laag en een beetje wollig.
Je vindt tuba, bariton en euphonium (telkens 2 tot 4) in alle brass bands,
fanfare- en harmonieorkesten en heel soms ook in het symfonieorkest.
Ze maken de klank van elk orkest vol en zacht.
Elke muziek, van barok tot klassiek, filmmuziek of pop: alles kan op deze
instrumenten gespeeld worden.
Deze instrumenten hebben 3 maar soms ook een extra vierde ventiel. Je
houdt het instrument in de armen wanneer je het bespeelt, houdt de
lippen tegen elkaar en blaast rustig de lucht over de tong in het
mondstuk. Kijk maar naar Glen Van Looy of David Childs.

Er bestaan verschillende soorten koffers en
draagzakken om dit instrument te vervoeren.

Overweeg je de aankoop van het instrument? Vraag dan
zeker vooraf advies aan de instrumentleraar.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de tuba,
bariton en euphonium op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

VIOOL
Vanaf de eerste les werk je aan de juiste houding, je gaat aan de slag
met de strijkstok, werkt aan een mooie klank en daarna ga je aan de slag
met vingerzettingen.
Al deze dingen leer je op een speelse manier, aan de hand van leuke
spelletjes en plezante oefeningen.
Je leert ook al snel samenspelen, iets wat je je hele leven kunt blijven
doen: in symfonieorkesten en strijkensembles, maar ook in folk- en
popmuziek komen strijkinstrumenten vaak voor.

Om je viool mee te nemen bestaan er kisten
met handige draagriemen.

De academie verhuurt violen in verschillende maten. Wil
je er zelf eentje aanschaffen, win dan zeker eerst advies
in van je leerkracht.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de viool op
de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

ZANG
In de zangles Jazz Pop Rock leer je je stem op een gezonde
manier gebruiken door middel van allerlei oefeningen en het zingen
van (bekende) nummers.
Naast zangtechnische zaken zoals correct stemgebruik, intonatie,
ademsteun en houding komen ook tekstbeleving, improvisatie,
microfoontechniek en podium-uitstraling aan bod.
Als je wat verder bent, kunnen we ook werken aan samenzang, in
de vorm van backing vocals of duetten.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de zang
JPR op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

ZANG

klassiek

Klassieke zangkunst is een verzamelterm voor verschillende soorten
vocale zang als volkslied en kunstzang zoals lied, opera en concertzang.
De zang is het meest natuurlijke instrument van de mens. Bij klassieke
zang leren we onze stem op een zo goed mogelijk geplaatste manier te
gebruiken en stukken te zingen die kunnen dateren van het jaar 1600 tot
en met nu. Soms wisselen we ook wel eens af en zijn we bezig met een
pop- en/of musicalsong of bewerkt volkslied.
Je kunt er alle kanten mee uit en je leert eventueel ook hoe je met een
bepaald lied, aria of musicalsong op het podium je weg kan vinden of
aansluiting bij een koor, zanggroep of meewerken aan muziektheater of
musical.

Meer info:
muziek@academiezaventem.be

Ontdek hier de klassieke
zang op de playlist
Instrumentenwijzer
ons YouTube-kanaal.

