
 

 

 

De violist 
Wat voor instrument is de viool? 

 
Hoe werkt een viool? In dit filmpje krijg je een korte uitleg over de viool. 

 

Wat voor type instrument is de viool eigenlijk? Een snaarinstrument. Omdat er snaren op zitten? Ja. Ik vind 

het een heel mooi instrument om te zien, kun je eens zeggen wat ik allemaal zie? Hier zit het toetsenbord met 

de snaren erop en de kam, en de kil. En hoe gebruik je dat toetsenbord? Ik weet het wel van piano’s, daar zit 

ook een toetsenbord, maar dit ziet er anders uit? Je doet je vingers erop en dan kun je verschillende tonen 

maken, en dan vat je ook je strijkstok. 

Precies. En dit, wat zie ik hier? Dat is de kil. En hier ook. Wat gebeurt er dan als je eraan draait? Nou, dan 

gaan de snaren strakker of losser. En wat heeft dat voor effect? Dus dit is normaal. En dan draai je er eens aan? 

Draaien, draaien, draaien, draaien. Oei, een stuk lager. Ja. 

En de stok, die zien we ook. Ja. Waar bestaat die stok allemaal uit? Dat zijn paardenharen. Gewoon echte? 

Echte paardenharen ja. Van een paard, uit zijn staart of zo? Ja, van zijn staart. 

Is het moeilijk, viool spelen? Ja, dat wel. Waar droom je van met je viool, wat wil je worden? Ja, ik vind 

kwartetten en zo en al die dingen, dat is wel leuk, zo met zijn vieren of met meerdere mensen te spelen. Ja? Ja. 

En wat is daar zo leuk aan? Dan kan je wat meer communiceren met de muziek. 


	De violist Wat voor instrument is de viool?  Hoe werkt een viool? In dit filmpje krijg je een korte uitleg over de viool.  Wat voor type instrument is de viool eigenlijk? Een snaarinstrument. Omdat er snaren op zitten? Ja. Ik vind het een heel mooi in...
	Precies. En dit, wat zie ik hier? Dat is de kil. En hier ook. Wat gebeurt er dan als je eraan draait? Nou, dan gaan de snaren strakker of losser. En wat heeft dat voor effect? Dus dit is normaal. En dan draai je er eens aan? Draaien, draaien, draaien,...
	En de stok, die zien we ook. Ja. Waar bestaat die stok allemaal uit? Dat zijn paardenharen. Gewoon echte? Echte paardenharen ja. Van een paard, uit zijn staart of zo? Ja, van zijn staart.
	Is het moeilijk, viool spelen? Ja, dat wel. Waar droom je van met je viool, wat wil je worden? Ja, ik vind kwartetten en zo en al die dingen, dat is wel leuk, zo met zijn vieren of met meerdere mensen te spelen. Ja? Ja. En wat is daar zo leuk aan? Dan...

