
Dwarsfluit  
Piccolo   
 
Het instrument 
De dwarsfluit hoort bij de groep ‘houten blaasinstrumenten’.  
Vroeger werden ze van hout gemaakt, maar nu zijn de 
meeste dwarsfluiten van zilver of verzilverd. ‘Dwars’ duidt op 
de houding van de fluit tijdens het blazen. De dwarsfluit-
familie is de enige die op deze manier bespeeld wordt. De 
toon van een dwarsfluit wordt gemaakt door over het 
mondstuk heen te blazen (zoals bij een flesje). Kleppen 
zorgen ervoor dat de gaten in de buis van het instrument 
afgesloten kunnen worden. Hierdoor kun je verschillende 
tonen maken. Van deze familie is de gewone dwarsfluit het 
bekendst.  
Daarnaast hebben we de piccolo en de altdwarsfluit.  
De Piccolo is half zo groot als een dwarsfluit en daarmee het kleinste instrument van de 
fluit-familie. De dwarsfluit heeft een mooie warme, zuivere klank.  De piccolo heeft qua 
toon een heel hoog bereik en valt daarom op in een orkest; de altdwarsfluit heeft een 
warme, lagere toon. 
 

Genres 
Dwarsfluit wordt veel gebruikt in combinatie met andere instrumenten en voor allerlei 
soorten muziek: kamermuziek, harmonie-, fanfare- en symfonie-orkesten, jazz- en 
popmuziek.  
 

Vanaf welke leeftijd 
Vanaf 5 à 6 jaar kun je beginnen met Dino-dwarsfluit, een kleine houten dwarsfluit zonder 
kleppen. Als de lengte van de vingers het toelaat kun je spelen op een zilveren dwarsfluit 
met een gebogen (= kromme) kop; deze is geschikt voor kinderen die fysiek te klein zijn 
voor een grote dwarsfluit. Het vervolg op deze fluit is de gewone dwarsfluit. Gevorderde 
leerlingen en volwassenen kunnen ook bij Artiance terecht; je kunt theorielessen volgen 
ter voorbereiding van een eventueel toelatingsexamen voor een Conservatorium. 
 

Aanschaf 
Eerstejaars leerlingen kunnen bij Artiance een dwarsfluit huren (€ 100,- per seizoen)  
Als je een dwarsfluit wilt kopen dan adviseren de docenten graag.  
 

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).  
Ervaren leerlingen kunnen ook meespelen in het houtblaasensemble. 
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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