
Over Arno Bakker 
 

1. Wanneer ben je begonnen met muziek maken? 
Toen ik 8 was. Op een bariton, een soort kleine tuba. Die 
was toen héééél groot. En hij rook lekker naar metaal. 
 
2. Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Een klein lokaaltje van de fanfare lag vol met toeters, 
daar mocht ik er één uit kiezen. Dit was de grootste. 
Toen ik dat een beetje kon wilden ze graag dat ik 
trombone ging spelen. Zo’n schuifapparaat, want die 
was veel cooler. Pas toen ik 19 was heb ik voor het eerst 
op een tuba gespeeld, een bastoeter. En pas op mijn 26e 
kocht ik een sousafoon. 
 
3. Wat vonden je ouders van het vele oefenen thuis?  
Mijn moeder was tegelijk met mij op les gegaan. Op 

bugel (een soort trompet). Ik vond oefenen heel vervelend. Zeker met mijn moeder. 
Want ze zei altijd dat ik meer moest oefenen. Als we samen gingen spelen hield ze altijd 
halverwege op, en moest het weer opnieuw. Maar dankzij haar kon ik het op een dag 
toch zo goed dat ik met de fanfare mee mocht doen. Samenspelen is te gek! Daarna heb 
ik heel veel gespeeld. (en heel weinig geoefend) 
 
4. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan met je muziek?  
Samenspelen! Samen iets maken wat mooi is, of opwindend, ontroerend of gewoon gek. 
Ik heb op bruiloften gespeeld en op begrafenissen, in huiskamers, op Pinkpop, in Zuid-
Afrikaanse townships, in Russische concertzalen. En altijd samen. Met mijn vrienden en 
medemuzikanten. Maar ook met de mensen die er naar luisteren, er op dansen, het 
meebeleven. Muziek is het mooist als IEDEREEN mee doet! 
 
5. Wat zou je nog heel graag willen doen met je muziek?  
Net zo lang doorgaan tot ik geen zin meer heb. En drummen. En zingen. En reizen. En 
toeteren. Veel toeteren!!! 
 


