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Ga naar de clip
: Hoorn

Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat
schrijven.
1. Algemene vragen over de hoorn
A) Hoe heten de drie knoppen op de hoorn?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
B) Hoeveel meter buis is er nodig om een hoorn te maken?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C) Wat is de functie van de beker?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

E) Hoe heet het vocht dat in het instrument ontstaat tijdens het spelen?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. De onderdelen van de hoorn
A) Schrijf bij de onderdelen van de hoorn op de foto de nummers van
onderstaande onderdelen:

1. Beker
2. Mondstuk
3. Ventielen

B) Van welk materiaal is de hoorn gemaakt?

_________________________________

3. Het bespelen, en het geluid van de hoorn

A) Met welke hand worden de ventielen van de hoorn bespeeld?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

B) Je kunt een hoorn op meerdere manieren bespelen. Welke manieren worden
in de clip genoemd?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C) Behalve het gebruik van de ventielen en het meer of minder aanspannen van
de lippen, is er op de hoorn nog een manier om de toonhoogte te veranderen.
Hoe?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Het concert

A) Dit muziekstuk kun je verdelen in vier delen. Elk deel heeft iets speciaals. Zet
onderstaande delen in de goede volgorde. Schrijf 1 t/m 4 op de puntjes.

….. Een deel waarin korte muzikale patroontjes als ‘echo’ worden herhaald.
….. Een staccato gespeeld deel
….. Een deel waarin je een licht crescendo hoort (het geluid wordt harder), en
het tempo ook sneller gaat
….. Een legato gespeeld deel

B) De hoorn werd vroeger vooral ook buiten het orkest gebruikt. Bijvoorbeeld
door de postbezorging. Ook op andere plaatsen werd de hoorn vaak gebruikt.
Luister goed naar het gedeelte met de echo. Kun je zelf bedenken waar de
hoorn nog meer voor gebruikt werd?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. De oorsprong van de hoorn (Extra Opdracht)

A) Sommige dieren hebben ook hoorns. Wat hebben deze hoorns met dit
muziekinstrument te maken?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

B) Maak op de achterkant een korte beschrijving van de geschiedenis van de
hoorn. Zorg er voor dat de volgende termen in je verhaal worden uitgelegd:
ramshoorn (sjofar), posthoorn, jachthoorn, natuurtonen en ventielen.

Zoek ook plaatjes ter ondersteuning van je uitleg, en plak die bij je
beschrijving.

