
Fagot 
 
 
 
Het instrument 
De fagot is een blaasinstrument met een dubbel riet waar je lucht doorheen blaast.  
Die lucht laat het riet trillen waardoor er geluid ontstaat. Net zoals bij andere 
blaasinstrumenten zoals de dwarsfluit en de klarinet kun je op dit instrument 
verschillende tonen maken door kleppen in te drukken. De naam fagot komt uit 
het Italiaans: fagotto betekent takkenbundel. Omdat een fagot meer dan 3 
meter lang is, is hij dubbel gevouwen en uit elkaar te halen in 5 stukken. Zo kun 
je hem makkelijk meenemen. 
De fagot is het laagste instrument in de houtblazerssectie van een orkest en 
heeft een warme, rijke en prachtige sonore klank. Een fagot heeft een heel 
groot bereik en kan naast lage ook hogere tonen blazen en zo mooie melodieën 
spelen. 
De fagot heeft ook nog een grote broer: de contrafagot.  
Dit instrument is 5,5 meter lang en is daarom wel 4 keer omgevouwen. De 
contrafagot gaat nog een heel octaaf lager dan een fagot. 
 
Genres 
Er is voornamelijk klassieke muziek geschreven voor fagot, maar dit loopt uiteen 
van vroege barokmuziek tot de allernieuwste stukken die dit jaar nog zijn 
geschreven. Er zijn maar heel weinig fagottisten die jazz spelen en ook in de 
popmuziek zie een fagot maar heel weinig.  
 
Vanaf welke leeftijd  
Vanaf 7 of 8 jaar kun je op een fagottino beginnen. Dit is een kleinere fagot 
speciaal voor kinderen ontworpen. Zodra je handen groot genoeg zijn kun je 
overstappen op een echte fagot. Dit is meestal vanaf  9 of 10 jaar. 
 
Aanschaf 
Artiance heeft één grote fagot en één kinderfagot te huur (€100,- per seizoen). Daarnaast 
zijn er nog enkele fagotreparateurs in Nederland waar je een fagot kunt huren of 
aanschaffen, waarvan een in Wormerveer. Als je een fagot wilt huren of aanschaffen dan 
kun je terecht bij de docent voor 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). 
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.  
 

 


