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Ga naar www.schooltv.ntr.nl
Ga naar de clip
: Accordeon

Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat
schrijven.
1. Het bespelen van de accordeon
A) De linkerkant van de accordeon heeft kleine zwarte knopjes. Die heten de
bassen. De rechterkant heeft witte en zwarte toetsen: een pianoklavier. Maak
de zinnen kloppend.
Op de zwarte knopjes wordt voornamelijk de begeleiding/melodie gespeeld.
Op het pianoklavier wordt voornamelijk de begeleiding/melodie gespeeld.

B) Welke kant van de accordeon lijkt je het moeilijkst te bespelen? Waarom?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C) Als iemand die trompet speelt veel lucht in zijn longen heeft, kan hij een toon
langer laten klinken. Hij blaast dan gewoon wat langer op het instrument.
Maar als die lucht ‘op’ is, moet er opnieuw ingeademd worden. Tijdens het
inademen kan er op zo’n blaasinstrument niet gespeeld worden.
Een accordeon ademt ook in en uit (de balg gaat open en dicht). Er kan zowel
tijdens het in- als het uitademen gewoon door gespeeld worden. Dit lijkt
gemakkelijker dan het is! Wat gebeurt er namelijk met de toon, als de balg
niet verder open of dicht kan?
________________________________________________________________
Waar moet de accordeonist (dus) op letten om altijd door te kunnen spelen?
________________________________________________________________
2.

De onderdelen
Schrijf de nummers van onderdelen hieronder bij de onderdelen van de
accordeon op de foto:

1. Pianoklavier
2. Bas- en akkoordknopjes
3. Registerknoppen
4. Blaasbalg
5. Riemen

3.

Het geluid
A) In de accordeon zitten allemaal kleine lipjes (tongen). Als je op een toets
drukt en je trekt aan de balg van de accordeon, gaat er lucht door deze lipjes
heen. Daardoor gaat het lipje trillen en ontstaat er een geluid.
In welk muziekinstrument wordt het geluid nog meer voortgebracht door
zulke trillende tongen?
_______________________________________________________________

B) Op de meeste blaasinstrumenten kan je hardere tonen spelen door harder te
blazen. Hoe speel je op een accordeon een hardere toon?
_______________________________________________________________

C) In de clip wordt de muziekterm ‘crescendo’ (uitgesproken als Kre-sjen-do)
uitgelegd. Wat betekent deze muziekterm?

Crescendo : __________________________________________________

Wat zou ‘decrescendo’ betekenen?

Decrescendo: ________________________________________________

D) Op een elektronisch keyboard kun je kiezen wat voor soort ‘klankkleur’
(geluid) er uit de luidspreker moet komen tijdens het spelen (bijvoorbeeld
fluit-, piano- of gitaarachtig). Op de accordeon kun je ook de ‘klankkleur’
veranderen. De accordeon klinkt dan bijvoorbeeld hoger, of lager. Hoe heten
de knoppen waarmee dat kan?

________________________________________________________________

4.

Het concert
Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit de volgende woorden: sneller, akkoord,
zacht, hard, tempo, klap, linkerhand, begeleiding, piano, registerknop.

De accordeonist speelt met zijn _________________________________ de melodie op
een toetsenbord. Dit toetsenbord lijk op een ______________. Met zijn andere hand
speelt hij op kleine zwarte knopjes. Hierop speelt hij de
_________________________. Sommige zwarte knopjes leveren slechts één toon op,
terwijl de andere zwarte knopjes een __________________________ spelen.
In het begin zie je dat de accordeonist één keer van klankkleur wisselt met een
daarvoor bedoelde ________________________________________________.
Het __________________ wisselt nogal vaak in dit concert, en ook klinkt het aan
het begin vrij _____________ terwijl het na het wisselen van het register ineens
_________________ verder gaat.
Naar het eind toe gaat de muziek ineens steeds ______________ en het stuk
eindigt vrij plotseling met een ____________ op de accordeon.

Extra
Probeer deze vraag ook te maken.
5. Geen tango zonder accordeon
De accordeon wordt vaak gebruikt bij de tango muziek. Zoek informatie over de
tango. Verzamel hierbij plaatjes van danskleren die bij de tango horen en zoek
ook naar echte tangomuziek, waar duidelijk de accordeon in te horen is. Verwerk
je gevonden informatie, plaatjes, muziek en dit werkblad tot een werkstuk, of
houd er in de klas een korte spreekbeurt over.

