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Muziekinstrumenten
Er zijn 4 categorieën waarin je de verschillende instrumenten kunt verdelen:
•
•
•
•

Blaasinstrumenten
Slaginstrumenten
Snaarinstrumenten
Toetsinstrumenten

De blaasinstrumenten:
Vul in: saxofoon, labium, dwarsfluit, koperen, riet of dubbelriet, fluitinstrumenten, hout, rietblazers, de panfluit;
Deze zijn weer verdeeld in

hout

- en

koperen blaasinstrumenten.

Bij de houten blaasinstrumenten maakt men onderscheid tussen de labium instrumenten (fluit),
labium
bij welke de luchtstroom tegen de rand van het
wordt geblazen en de rietriet of dubbelriet
instrumenten, welke over een enkel
beschikken.
Tot de
en de
Tot de

fluitinstrumenten

dwarsfluit

rietblazers

behoren de scheidsrechterfluit,
.

de panfluit

saxofoon

behoren de klarinet en de

, de blokfluit

.

Vul in: trompet, tuba, ventielloze, hoorninstrumenten, ventiel-, tenorhoorn, schuiftrombone, bugel;
Bij de koperblazers maakt men onderscheid tussen hoorn- en trompetinstrumenten. De oudste
hoorninstrumenten
bugel
waren de dierhoornen. Een onderfamilie is de
, zoals
de flügelhorn,

tenorhorn

, bariton en de

tuba

.

Uit de voormalige natuurlijke trompetten ontwikkelde zich de ventielloze baroktrompet en later
de moderne trompet
. Vertegenwoordigers van de trompetten zijn de trombones:
ventiel-

en schuiftrombone

.

Vul de naam van het instrument in:
Dwarsfluit

Klarinet

Bariton

Trompet
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Trombone
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De slaginstrumenten:
Vul in: xylofoon, tonen, muziekinstrument, melodieën, oudste, slaan, creëren, harmonieën,
klanken;
worden door slaan
geproduceerd. Ze zijn waarschijnlijk de oudste
Bij dit

, schudden, enz. klanken

muziekinstrument

en tonen

instrumenten. De percussie-instrumenten
creëren
(slaginstrumenten) dienen in principe om een ritme te
of na te bootsen. Afzonderlijke instrumenten in deze groep kunnen ook melodieën
Dit zijn bijvoorbeeld het klokkenspel,

de xylofoon

en

enzovoort.

harmonieën

produceren.

Vul de naam van het instrument in:

Slagwerk
Triangel

Trommel
Pauken

Xylofoon

Tamboerijn
De snaarinstrumenten:

Vul in: gitaar, strijken, hand, harp, tokkelinstrumenten, strijkstok, altviool, tokkelen, strijkinstrumenten, viool;
Bij deze muziekinstrumenten wordt met de hand

of een

strijkstok

een trilling

veroorzaakt, waardoor een toon ontstaat. Er zijn twee manieren om een toon te produceren:
Hetzij door middel van strijken
altviool
harp
De banjo, de
Contrabas,

, cello en

, citer en

of door
viool

gitaar

.
tokkelen
zijn strijkinstrumenten
zijn

tokkelinstrumenten

.
.

Viool

Gitaar

Harp

Contrabas
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Vul de naam van het instrument in:
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De toetsinstrumenten:

Vul in: toetsinstrumenten, geluid, tegelijkertijd, aanslaan, duur van de toon,
elektronische, harmonische-instrumenten, mechanisme;
Bij deze instrumenten worden de tonen door het

aanslaan

van een toets geproduceerd.

Door de beweging van de toets wordt in het instrument een mechanisme

in beweging gezet,

die dan het eigenlijke geluid
genereerd. Er zijn ook elektronische toetsinstrumenten.
toetsinstrumenten
Bij alle
kan men de duur van de toon van het indrukken tot het
loslaten exact vastleggen. Bij de meeste instrumenten van deze soort kan men meerdere noten
tegelijkertijd
spelen, daarom worden ze ook wel harmonische-instrumenten genoemd.
Vul de naam van het instrument in:

Piano
Orgel

Keyboard
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Op de volgende regels kun je nu je favoriete instrument opschrijven.
Schrijf op waarom het is je favoriete instrument is en tot welke groep van instrumenten, het
behoort!
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