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houtblazersheist@gmail.com

De dwarsfluit
De dwarsfluit behoort tot de groep van de houtblazers.
Ze is vervaardigd uit metaal, meestal verzilverd en werkt met een kleppensysteem.
Je zet de fluit dwars aan je lippen. De klank maak je door tussen je lippen een fijn
straaltje lucht te blazen ( hetzelfde als op een flesje blazen). Liedjes speel je door met je
vingers de kleppen op & neer te bewegen. De dwarsfluit klinkt fluweelzacht en donker bij
lage tonen, helder en briljant bij de hogere noten.
Een dwarsfluit kan je gemakkelijk meenemen: de drie delen worden
immers in een smal kistje opgeborgen, dat je dan samen met je
partituren in een rugzak of tasje gemakkelijk kan transporteren.
Afhankelijk van de kwaliteit kost een nieuw studie-instrument
tussen 250 en 750 euro. Er zijn echter ook goede tweedehands
dwarsfluiten te koop. Vraag dan wel eerst advies aan je leerkracht!
Je kan daarenboven ook instrumenten huren in de academie of in
verschillende muziekwinkels.

Voor diegenen die al wat over muziek weten: een voordeel is dat we alleen maar in de
solsleutel moeten lezen en dat we ook helemaal geen ‘rieten’ nodig hebben zoals de andere
houtblazers. We pakken gewoon ons instrument uit en we kunnen beginnen muziek te
maken!
Iedereen die wil kan leren dwarsfluit spelen.Net als bij de
andere instrumenten kan je best elke dag een beetje oefenen.
Een dwarsfluit is een instrument voor zowat iedereen: van de
allerkleinsten tot volwassenen.
Voor de allerkleinsten bestaan er dwarsfluitjes met een gebogen
kopstuk (eveneens te huur op de academie)

Op dwarsfluit kan je niet enkel klassieke muziek spelen, maar
ook jazz, pop en rock.
In de academie kan je als fluitist terecht in flute-choir,
samenspelgroepen, ensembles en symfonisch orkest.
Buiten de academie kan je ook nog terecht bij een harmonieorkest, symfonisch orkest en ook in pop- en jazzgroepen ben
je als fluitist welkom.

Voor vragen en/of verdere info:
houtblazersheist@gmail.com

