
Cello 
 
 
 
 
Het instrument 
De cello is eigenlijk een grote viool, een basviool.  
De klankkast is veel groter en de snaren zijn langer.  
Zo’n groot instrument kan je natuurlijk niet onder je kin 
houden zoals een viool. De cello staat op een pin en wordt 
tussen de benen bespeeld. De snaren worden aangestreken 
met een strijkstok. Omdat het instrument lange snaren heeft, 
is het geluid laag en warm. Je kunt op een cello ook heel 
hoog spelen en dan lijkt de klank op die van de viool. 
Sommige mensen vinden het geluid van de cello een beetje 
droevig, maar anderen vinden het juist heel troostvol. Er is 
altijd vraag naar cellisten in orkesten, ensembles en bij 
kamermuziek. 
 
Genres 
De cello komt voor in alle klassieke muziek, orkest- en 
kamermuziek, zigeuner- en salonorkest en popmuziek. 
 
Vanaf welke leeftijd  
Kinderen van 4 of 5 jaar kunnen al spelenderwijs en onder 
begeleiding van een ouder les krijgen. Er zijn verschillende maten celli. 
 
Aanschaf 
Informeer naar de mogelijkheden huur/koop via Artiance bij de administratie. Het eerste 
lesjaar kun je bij Artiance een instrument huren (€ 100,- per seizoen) of huur een 
instrument bij een vioolbouwer.  Als je een eigen cello wilt aanschaffen, laat je dan goed 
adviseren en koop zeker geen cello via internet.  
Er bestaan verschillende maten celli, de docent geeft graag advies. 
 
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.  
 
 
 

 


