
 

Trombone  
 
 
 
Trombone  
De trombone is een koperen blaasinstrument. Trombone 
betekent letterlijk ‘grote trompet’. Het instrument klinkt lager 
dan een trompet, omdat de buis langer en groter van diameter 
is dan die van de trompet. Ook is de beker wijder en het 
mondstuk groter..  
Het geluid/de klank wordt geproduceerd door het vibreren 
van de lippen van de bespeler tegen het mondstuk. Een 
trombone heeft geen ventielen (afgezien van een model 
uitgerust met een kwart- en/of kwintventiel) maar een schuif 
(Coulisse). De verschillende tonen ontstaan door het in- en 
uitschuiven van de buis. Door dit schuifsysteem kan de 
trombonist naast een normale tongaanzet, de toon als een 
soort ‘glijbaan’ (glissando) of raceauto laten klinken. Elke van 
de zeven standen van de buis noemt men een positie.  
 
 

Genres 
De trombone is door zijn veelheid aan klanken voor veel soorten genres gebruikt; in zowel 
kerk-, modern-, film-, jazz- en het symfonisch repertoire. De klank van de trombone maakt 
haar daarom veelzijdig inzetbaar voor diverse ensembles. De trombone werd en wordt in 
allerlei genres gebruikt in zowel klassiek-, kamer-, wereld- en lichte muziek (jazz/pop). 
 
 

Vanaf welke leeftijd 
De leeftijd om te starten met tromboneles hangt af van lichaamsbouw, zoals de lengte van 
de armen en of je gebit al gewisseld is.  
 
 

Aanschaf en huur 
Het is mogelijk particulier een instrument te huren of, door lidmaatschap bij een 
vereniging, een instrument in bruikleen te krijgen. De aanschafwaarde van een 
instapmodel ligt rond € 650,-. Mocht je een trombone willen aanschaffen, laat je dan goed 
informeren door de verkoper en de docent. 
 
Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance 
Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen twee jaar lang gratis meedoen met de 
muziekclub.  Gedurende het lesjaar zijn er verschillende gelegenheden om voor te spelen. 
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