
Accordeon 
 
 
 
Het instrument 
De accordeon is een jong instrument in vergelijking met vele  
andere instrumenten. De belangstelling voor accordeon is in vele 
muziekstijlen zeer groot. Het instrument heeft toetsenborden aan 
beide uiteinden, die aan elkaar zijn gevoegd door een uitrekbare 
balg, waarmee de lucht over de tongen wordt gevoerd. 
Accordeons zijn er in verschillende maten; net als bij kleding is het 
van belang dat je instrument niet te groot of te klein is. Daarom 
beginnen kinderen op een klein instrument. Er zijn twee 
modellen: de piano-accordeon en de knoppenaccordeon.  
De pianoaccordeon heeft één pianotoetsenbord, waar de melodie 
op wordt gespeeld en één knoppen- toetsenbord, waarmee de 
bassen en akkoorden worden gespeeld. De knoppenaccordeon 
heeft aan beide zijden een knoppentoetsenbord.  
 

Genres 
Zowel in de klassieke muziek als op het poppodium is accordeon 
steeds vaker te beluisteren. Denk hierbij aan stijlen als Zydeco,  
Cajun en Tex Mex (Rowwen Heze). Ook in klezmer, tango en volksmuziek is accordeon 
populair. Daarnaast heeft accordeon zich ook in de modern klassieke muziek  een eigen 
plaats verworven.   
 

Vanaf welke leeftijd 
Als je 6 jaar bent kan je al beginnen met accordeonlessen. Het is niet noodzakelijk om al 
noten te kunnen lezen. Tijdens de eerste lessen worden op het gehoor liedjes nagespeeld. 
De linkerhand krijgt vanaf het begin al aandacht, vrij snel daarna worden de linker- en 
rechterhand gecombineerd.  
 

Aanschaf 
De kleinere kinderaccordeons zijn te huur via de docent. Als je een eigen instrument wilt 
aanschaffen, geeft de docent graag advies. Het instrument moet qua grootte passen bij 
het postuur en qua mogelijkheden bij het niveau van de leerling.  
De prijs van een goede lesaccordeon begint € 800,-  
 

Samenspel- en voorspeelmogelijkheden bij Artiance 
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen twee jaar lang gratis meedoen met de 
muziekclub.  Er is altijd aandacht voor samenspelen. Hoewel een accordeon bij uitstek 
geschikt is om alleen te spelen,  is met anderen samenspelen goed voor de ontwikkeling 
en leuk om te doen. Daarnaast krijgt elke leerling de mogelijkheid om voor te spelen 
tijdens een voorspeelgelegenheid. 
 
Proefles 
Wil je eerst proberen of dit instrument geschikt is voor jou?  Vraag dan een proefles aan.  
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