Elektrische gitaar
Als je houdt van het spelen
van: Pop-Rock-Folk-Funk enz.,
dan is het leren bespelen van
een al dan niet elektrische
gitaar misschien iets voor jou!

Zang
Zangles nemen bij Nienke
Kuijpers betekent ontdekken
en bewust worden wat de
mogelijkheden zijn voor jouw
stem.

Gitaar
De Spaanse gitaar (met nylon
snaren) is een instrument met
veel mogelijkheden. Je kunt de
melodie, de begeleiding en de
bas tegelijkertijd spelen.

Cello
Hij heet eigenlijk de violoncello
en is de grote broer van de
viool. Hij kan van héél laag tot
héél hoog.

Viool
De viool heeft een sierlijke
vorm, maar ziet er eigenlijk
ook heel eenvoudig uit: twee
gewelfde houten bladen, op
elkaar gelijmd met een
opstaande rand ertussen.
Saxofoon
De Saxofoon is uitgevonden
door de Belg Adolphe Sax zo
omstreeks 1840. Het eerste
type was een bassaxofoon,
een hele grote dus.
Koper
De trompet, het geluid van
de hoorn, het komische van
de tuba en de trombone voor
wie een uitschuifbare arm
heeft. Allemaal leden van de
familie Koper.
Piano
Een piano, je hebt er vast
wel eens één gezien of er
zelfs al op gespeeld.

Basgitaar
Als je houdt van het spelen
van: Pop-Rock-Folk-Funk
enz., dan is het leren
bespelen van een basgitaar
misschien iets voor jou!
Piano lichte muziek
De pianolessen Lichte
Muziek worden gegeven op
een digitale piano (Roland
en Yamaha).

Dwarsfluit
Meestal gewoon fluit
genoemd, behoort tot de
familie van de houten
blaasinstrumenten. Nu zijn de
meeste fluiten van zilver of
verzilverd metaal.
Slagwerk
Slagwerk is een verzamelnaam voor veel verschillende instrumenten. Je kunt
tikken of slaan op de kleine
of de grote trom, pauken,
bekkens, triangel,
tamboerijn en houtblok.
Keyboard
Jij speelt de tune, zet er een
bas onder, je drukt een paar
knopjes in en de akkoorden
klinken mee.. zo’n keyboard
dat wil wel. Perfect voor Pop
en Jazz.
Orgel
Het orgel is een
toetsinstrument. Er zijn
toetsen die met de vingers
worden bespeeld, maar ook
toetsen die met de voeten
worden ingedrukt.
Contrabas
De contrabas is het grootste
instrument van de
strijkersfamilie en maakt de
laagste tonen. De bas kan
ook hele hoge tonen maken,
zogenaamde fluittonen die
altijd te horen zijn. De bas is
beroemd vanwege haar veelzijdigheid.

