Saxofoon
Het instrument
De saxofoon behoort tot de houtblazers. Het instrument
stamt af van de houten klarinet. Omdat de saxofoon van
metaal wordt gemaakt is de klank anders dan de klank van
de klarinet.
Om geluid uit de saxofoon te krijgen moet je lucht blazen
tussen het riet en het mondstuk. Hierdoor breng je het riet
in trilling en wordt een toon gemaakt. Met de kleppen kun
je de gaten in het instrument afsluiten waardoor er
verschillende tonen ontstaan. Er zijn acht soorten
saxofoons, waarvan de alt- en de tenorsaxofoon het meest
gebruikt worden. De sopraan- en baritonsax worden ook
steeds vaker bespeeld.
Bij Artiance begin je meestal met een altsaxofoon.
Genres
De saxofoon is erg veelzijdig en komt voor in diverse
muzieksoorten zoals pop, jazz en klassiek. In orkesten, zoals
het harmonie- en fanfareorkest, kun je als saxofonist ook
spelen.
Vanaf welke leeftijd
Je kunt met saxofoonles beginnen als je handen groot
genoeg zijn om bij de kleppen te komen en je gebit al gewisseld is. Je bent nooit te oud
om op les te gaan; als je maar beschikt over een flinke dosis enthousiasme.
Aanschaf
Het is mogelijk om een saxofoon te huren, te huurkopen of direct te kopen. Hierbij geeft
de docent graag advies. De prijs van een nieuwe (alt)saxofoon is ongeveer € 1.000,-.
Daarnaast is het uiteraard mogelijk om van een harmonieorkest lid te worden. Via hen kun
je ook een saxofoon 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 de 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).
Ervaren leerlingen kunnen ook meespelen in het houtblaas- of het saxofoonensemble.
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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