Hobo
Het instrument
De hobo is een houten blaasinstrument met een dubbel riet
(dubbelriet wil zeggen dat je blaast op twee op elkaar gebonden
rietjes). Om geluid uit het instrument te krijgen, moet je lucht
door het riet blazen, waardoor het riet gaat trillen. Kleppen
zorgen ervoor dat de gaten in de buis van het instrument
afgesloten kunnen worden. Door het indrukken of loslaten van
deze kleppen, kun je verschillende tonen maken. De hoboïst geeft
aan het begin van een concert altijd de toon aan, zodat de andere
instrumenten hierop kunnen stemmen. Er zijn verschillende
formaten hobo’s; hoe groter het instrument des te lager de toon.
Genres
De hobo is een prachtig solo-instrument, maar speelt ook heel goed
samen met piano of andere blaas- of strijkinstrumenten.
De hobo wordt meestal gebruikt in klassieke muziek, maar ook in pop
en musical. De hobo komt ook voor in het symfonie- en het
harmonieorkest.
Vanaf welke leeftijd
De meeste kinderen beginnen rond 8 jaar met hobo spelen.
Afhankelijk van de bouw van het kind en het wisselen van de tanden kan
er soms al op 6 jaar worden gestart, je bent nooit te oud om op les te
gaan.
Aanschaf
Aangeraden wordt om een hobo pas aan te schaffen na een huurperiode. Een hobo kan
eenvoudig worden gehuurd; de docent geeft hierover graag advies.
Hobo’s voor beginnende leerlingen zijn vanaf € 800,- te koop.
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).
Ervaren leerlingen kunnen ook meespelen in het houtblaasensemble.
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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