Muziekinstrumenten
Bij de methode Muziek In School
Om de lessen van Muziek In School te kunnen uitvoeren heb je boomwhackers nodig en
school-instrumenten. (ook wel Orff instrumentarium / percussie genoemd).
Hier onder vind je een lijst van wat en hoeveel je nodig hebt.
De schoolinstrumenten zijn onderverdeeld in hout, metaal, vel en schud-instrumenten.
Elke categorie heeft een eigen klank en speelwijze.
Als je weinig instrumenten hebt, kom je met verdelen en rouleren ook een heel eind. Ook staan er
alternatieven genoemd achter sommige instrumenten die je kunt gebruiken als je geen of weinig
exemplaren van dat instrument hebt.
Voor de liefhebber is er een lijstje met 'extra'. Deze instrumenten verhogen de feestvreugde en zijn
een waardevolle aanvulling op het basispakket, maar niet noodzakelijk om de lessen te kunnen
uitvoeren. Alle genoemde instrumenten zijn te koop bij diverse muziekwinkels en online te bestellen.

BOOMWHACKERS
Minimaal
1 set diatonische boomwhackers per 5 spelers
1 set chromatische boomwhackers per 10 spelers
Gemiddeld
1 set diatonische boomwhackers per 4 spelers
1 set octavator doppen per 8 spelers
1 set chromatische boomwhackers per 8 spelers
1 set sopranino's per 10 spelers
extra
1 antislipmatje van 45 x 60 per 4 spelers
1 stukje tuinslang van ong. 20 cm per speler of
stokje met zacht rubberen kop
(tuinslang speelt makkelijker en klinkt beter)
Ruim
1 set diatonische boomwhackers per 3 spelers
1 set octavator doppen per 3 spelers
1 set chromatische boomwhackers per 6 spelers
1 set sopranino's per 8 spelers
extra
1 antislipmatje van 45 x 60 per 3 spelers
1 stukje tuinslang van ong. 20 cm per speler of
stokje met zacht rubberen kop
(tuinslang speelt makkelijker en klinkt beter)
Extra plus
1 of 2 sets bas boomwhackers diatonisch
1 of 2 sets bas boomwhackers chromatisch
octavator doppen voor de bas boomwhackers
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SCHOOLINSTRUMENTEN
Achter de instrumenten staan alternatieven genoemd (alt).
Voor een groep van 28 tot 32 spelers
HOUT
- 16 sets claves
(alt: ronde stokken van de bouwmarkt op maat zagen)
- 6 guiro/buistrommen
(of apart 4 guiro's en 4 houten buistrommen)
METAAL
- 4 bekkens
- 4 triangels
(alt: oude fietsbellen, staafjes van een wind-chime....)
- 6x jingle stick / schellenraam / beatring
VEL
- 4 handtrommen met zachte stok
en/of soundshapes
(alt: stevige kartonnen doos, plastic prullenbak, emmer)
SCHUD
- 16 schud-eitjes of andere kleine shakers
(alt: kleine doosjes met rijst of ander materiaal vullen)
Extra
- Klokkenspellen /xylofoons / keyboards / melodica's
- Chromastickers voor op de toetsen en staven
(deze hebben dezelfde kleuren als de boomwhackers)
- Klankstaven of handbells in boomwhackerkleuren
- Bongo's / kleine djembé's / andere trommels
- Kazoo's
- Diverse fluitjes
Afbeeldingen van de instrumenten vind je op de pagina
https://www.muziekinschool.net/instrumenten
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