
Contrabas 
 
 
Het instrument 
Van alle strijkinstrumenten is de contrabas de grootste en deze 
klinkt ook het laagst. De vorm wijkt enigszins af van de viool, 
altviool en cello; het instrument heeft afhangende schouders. De 
contrabas is zó groot dat de bespeler ervan moet staan of op een 
hoge kruk moet gaan zitten. De snaren worden aangestreken met 
een strijkstok, maar je kunt de snaren ook tokkelend met de 
vingertoppen bespelen. Er zijn contrabassen in verschillende 
formaten, je kunt beginnen op een achtste, een kwart of een halve 
bas.  De meest gebruikte maten zijn: de driekwart, de 
zevenachtste en de hele bas. 
 
Genres 
De contrabas is behalve een leuk solo-instrument ook een 
ensemble-orkestinstrument, meestal in een belangrijke 
begeleidende rol. Klassieke muziek, jazz-, folk- en akoestische popmuziek; de contrabas 
kom je in veel muzieksoorten tegen. 
  
Vanaf welke leeftijd 
Het hangt een beetje van je postuur af wanneer je kunt beginnen. Je hoeft echt niet groot 
en sterk te zijn; bij het bespelen van de bas gaat het vooral om techniek en souplesse. 
 
Aanschaf 
Bij Artiance zijn bassen op school aanwezig, je hoeft dus niet telkens je instrument mee te 
sjouwen naar de les. Wij hebben een beperkt aantal huurbassen (€ 100,- per seizoen).  
Je kunt een bas aanschaffen vanaf € 600,- en bij een goed contrabas-atelier kun je, als je uit 
je instrument bent gegroeid, je kleine bas omruilen voor een grotere. 
De docent adviseert graag over aanschaf, huur en de verschillende maten. 
 
Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance 
Alle kinderen tussen 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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