
Keyboard  
Toetsen  
 
 
Het instrument 
Alle instrumenten met een klavier heten 'keyboards',  
maar over het algemeen wordt er met keyboard een 
draagbaar elektronisch toetsenbord bedoeld. 
De klanken worden via een elektronische weg 
opgewekt. Laat je niet van de wijs brengen door alle 
knopjes, in de les leer je noten lezen in de vioolsleutel 
en bassleutel, net zoals bij pianoles.  
Op die manier heb je een muzikale basis waar je alle 
kanten mee op kunt.  
Arrangeerkeyboards bieden de mogelijkheid gebruik  
te maken van automatische begeleiding. Bij de meest complete vorm van deze 
muziekinstrumenten kan men zo'n begeleiding zelf componeren. Uiteraard leer je op les 
hoe het keyboard werkt, maar je leert ook prima noten lezen, net als bij pianoles. Na de 
basisvorming kun je dus alle kanten op, bijvoorbeeld als toetsenist in een band. Je kunt 
ook met muziek en computers gaan werken, want keyboards en computers zijn 
gemakkelijk op elkaar aan te sluiten. 
 

Genres 
Een keyboard is van alle markten thuis. De meeste gebruikte stijlen zijn pop en jazz, maar 
klassiek is ook mogelijk. 
 

Vanaf welke leeftijd 
De beste leeftijd om te beginnen met keyboardles is  ongeveer 8  jaar.  
 

Aanschaf 
Een keyboard kun je kopen bij muziekhandel Spanjaard of Dijkman muziek. Via internet 
kun je een tweedehands keyboard kopen. De docenten adviseren graag als je een eigen 
instrument wilt aanschaffen. Bij Artiance staan keyboards die je tijdens de les kunt 
gebruiken. 
 

Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance 
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen twee jaar lang gratis meedoen met de 
muziekclub. In de basisvorming Popschool  krijg je de laatste 4 weken van het cursusjaar 
bandlessen en repetities met afsluitend een bandpresentatie. Voor leerlingen ouder dan 
12 jaar en volwassenen zijn er popensembles en popbands.. 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.  
 
 
 
 

Canadaplein 3 |  Alkmaar | 072-5404335 | www.artiance.nl | info@artiance.nl 
 

http://www.artiance.nl/
mailto:info@artiance.nl

