
Viool 
 
Het instrument  
De viool is het kleinste lid van de familie van gestreken  
snaarinstrumenten waartoe ook de altviool, de cello en  
de contrabas behoren. Het instrument wordt tegen de hals 
geplaatst en met behulp van de kin-steun vastgehouden en 
aangestreken met de strijkstok. Violisten spelen graag op de 
hoge snaren, hoe hoger, hoe mooier. Rechts en links van de 
kam zijn f-gaten uitgesneden. Aan beide kanten van deze 
klankgaten is de klankkast getailleerd, wat het strijken op de 
buitenste snaren vergemakkelijkt.  
Door de viool op verschillende manieren te bespelen krijg je 
andere klankmogelijkheden.  
 
De altviool lijkt veel op de viool, alleen is alles iets groter. 
Daardoor is de klank ook lager en donkerder.  
De altviolist strijkt op de laagste snaren; de klanken worden 
mooi gemengd met het samenspel. De altviool zit als stem 
tussen de viool en cello in. De viool heeft een zeer belangrijke 
plaats in een orkest. In een groot symfonieorkest spelen zo'n 
dertig violen mee, te verdelen in eerste en tweede violen.  
Ook in een strijkorkest is een viool heel belangrijk. 
 

Genres 
De viool komt voor in klassieke muziek, orkest- en kamermuziek, zigeuner- en salonorkest 
en in popmuziek. 
 
Vanaf welke leeftijd 
Met (alt)vioolles kun je beginnen als je 5 à 6 jaar bent. Afhankelijk van hoe groot je bent 
begin je op een kwart, halve, driekwart of hele viool. Bij Artiance worden korte cursussen 
georganiseerd voor kleuters (4-5 jaar).  
 

Aanschaf 
Artiance beschikt over een aantal huurviolen (€ 100,- per seizoen). Kleuterviolen zijn tijdens 
de korte cursus kleuterviool beschikbaar tegen een lager tarief. Ook bij verschillende 
vioolbouwers kun je een instrument huren. Als je een eigen viool wilt aanschaffen, geven 
de docenten graag advies. Meestal schaf je pas een eigen instrument aan als je rond je 12e 
jaar op een hele viool gaat spelen.  
 
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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