Trompet

Cornet Bugel
Het instrument
De trompet is één van de hoogst klinkende koperen
blaasinstrumenten en heeft een heldere klank. De
trompet behoort net als de cornet en bugel tot de
lichte koperblaasinstrumenten. Deze instrumenten
hebben eenzelfde soort mondstuk; de grootte en vorm
kan iets variëren. Om geluid uit deze
blaasinstrumenten te krijgen, plaats je het mondstuk
tegen je gespannen lippen. Vervolgens pers je de lucht
met enige kracht door de buis. Door je lippen strakker
of losser te spannen en door harder of zachter te
blazen, kun je een aantal verschillende tonen maken.
Nog meer tonen maak je door de knoppen op het instrument in te drukken; de ventielen.
Het is belangrijk dat je speelt op een instrument dat niet te groot en te zwaar voor je is. De
docent kan je adviseren met welk licht koperblaasinstrument je het beste kan beginnen.
Genres
De trompet wordt gebruikt bij allerlei soorten muziek: van ballads tot klassieke stukken, bij
de fanfare en ook bij pop- en jazzmuziek.
Vanaf welke leeftijd
De leeftijd waarop je kan beginnen hangt af van de ontwikkeling van het gebit.
Het is belangrijk dat de voortanden gewisseld zijn; je kunt dan het beste met een cornet
beginnen, omdat deze makkelijk te hanteren is. Je bent nooit te oud om op les te gaan.
Aanschaf en huur
Als je een eigen instrument wilt aanschaffen, dan geeft de docent graag advies. Een goed
tweedehands instrument kost ongeveer € 300,- en een nieuw instrument kost ongeveer
€ 500,-. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om lid van een fanfareorkest te worden. Via hen
kun je ook een instrument huren. Als tegenprestatie ga je na enige tijd bij die vereniging
spelen. Vraag bij de vereniging naar de voorwaarden.
Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen twee jaar lang gratis meedoen met de muziekclub.
Vanaf het 3e jaar les kun je meespelen in het Basis Symfonie Orkest en 4e jaars leerlingen
spelen samen in het Junior Symfonie Orkest; vanaf het 5e jaar kun je doorstromen naar het
Regionaal Jeugd Orkest (laatste twee orkesten na auditie).
Gedurende het lesjaar zijn er verschillende gelegenheden om voor te spelen.
Proefles
Wil je eerst proberen of dit instrument geschikt is voor jou? Vraag dan een proefles aan.
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