Piano
Het instrument
De piano is een slag-, toets- en snaarinstrument. Als je op de
toetsen speelt, slaan er in de piano kleine hamertjes op de
snaren. Elke toets heeft zijn eigen snaar; hoe langer de snaar,
des te lager is de toon. Met het linkerpedaal kun je de tonen
zachter laten klinken. Het toonbereik is groot en wordt slechts
overtroffen door dat van het orgel.
Vroeger werd een piano pianoforte genoemd omdat je er zowel
zacht (piano) als sterk (forte) op kon spelen.
Het meest voorkomende model is rechtopstaand, waarbij de
klankkast en snaren verticaal zijn. Bij een vleugel liggen de
snaren horizontaal, waardoor het geluid erg mooi klinkt. Een
piano wordt gebruikt als solo- en als begeleidingsinstrument.
Op een piano kan je ook met z’n tweeën spelen; dit heet
quatre-mains (dit betekent ‘vier handen’ in het Frans). Veel
bekende componisten hebben muziekstukken geschreven
speciaal voor quatre-mains.
Genres
Op de piano zijn alle stijlen muziek te spelen: klassiek, jazz, pop, easy listening, blues, rock
en Latin repertoire. Daarnaast komt de piano voor in kamermuziek (duo’s, trio’s, kwartetten
en kwintetten) en als begeleiding van solisten (zang, viool, cello, fluit, hobo etc.)
Voor gevorderde cursisten biedt Artiance de cursus Argentijnse pianostijlen.
Vanaf welke leeftijd
De ideale leeftijd om met pianoles te beginnen is 8 jaar, maar er zijn ook kinderen die vanaf
6 jaar op les gaan. Tijdens een proefles kun je in overleg met de docent bekijken of je al op
pianoles kunt gaan. Je bent nooit te oud om op les te gaan.
Aanschaf
Bij Artiance staan piano’s die je gebruikt tijdens de les. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
om een piano te huren (of huurkoop); inlichtingen bij de pianodocenten. Ook als je een
eigen piano wilt aanschaffen, geven de docenten graag advies. Een goede tweedehands
piano kost ongeveer € 1.000,- en nieuwe piano’s zijn te koop vanaf € 3.000,-.
Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen twee jaar lang gratis meedoen met de
muziekclub. Bespreek de mogelijkheden om samen te spelen met de docent.
Gedurende het lesjaar zijn er diverse 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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