
Hoorn 
 
 
Het instrument  
De hoorn is een koperen blaasinstrument waarvan de 
buis is opgerold in de vorm van een cirkel. De totale 
buislengte van het instrument is ongeveer drie en een 
halve meter. Oorspronkelijk werd de hoorn gebruikt voor 
het geven van signalen. Zo'n signaalhoorn heeft geen 
ventielen en bestaat uit een lange opgerolde buis die op 
het eind breed uitloopt.  
De hoorn die nu in het orkest gebruikt wordt, heeft wél 
ventielen. Door het indrukken of loslaten van ventielen, 
kun je op dit instrument verschillende tonen maken. Het 
geluid wordt geproduceerd door het vibreren van de 
lippen van de speler tegen het trechtervormige 
mondstuk. Je kan dus door middel van lipspanning ook 
andere tonen produceren. 
 

Genres 
De hoorn vervult een belangrijke rol in het 
symfonieorkest; hierin spelen twee tot soms wel zes 
hoornisten mee die zijn onderverdeeld in paren.  
Zo speelt de eerste, derde en vijfde hoornist de hoge 
partijen, en de tweede, vierde en zesde de lage partijen. 
 

Vanaf welke leeftijd 
De beste leeftijd om te beginnen is vanaf ongeveer 9 à 10 jaar. Je kunt beginnen als je 
gebit gewisseld is. Voor kinderen zijn er kleinere hoorns. 
  
Aanschaf 
Artiance beschikt over enkele huurinstrumenten voor eerstejaars leerlingen (€ 100,- per 
seizoen). Ook is het mogelijk om via een harmonievereniging of fanfare een instrument te 
lenen. Als je een eigen hoorn wilt aanschaffen dan zal de docent je graag adviseren. 
 

 
Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance 
Alle kinderen tussen de 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). 
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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