
 

Podium Witteman in de klas 
De zelfspelende piano 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Zo’n honderd jaar geleden was er een 
pianola, een piano die kon spelen zonder 
dat er een pianist achter zat. Een 
meesterpianist tot leven wekken lukte 
daar niet mee. Steinway heeft met haar 
Spirio een nieuwe zelfspelende piano 
geïntroduceerd. 
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Piano, zelfspelend, klassieke muziek, 
innovatie, software 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Bovenbouw: CKV Domein B: Kennis 
van kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Hauschka’s prepared piano’. 
 
Antwoorden 
1a Met een pianorol. b Een orgel. c. Een 
beetje houterig. 2 Ja 3 pianist, studio, 
touché, pedaalgebruik. 4 De manier 
waarop de pianist de toetsen aanslaat. 5 
A 6a Horowitz is al jaren dood. b Steinway 
heeft software die analyseert hoe een 
meesterpianist speelt. 7 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 De eerste echte zelfspelende piano was 
de pianola. 
a Hoe werkte dat?  
b Welk instrument werkt ook op deze 
manier? 
c Hoe klonk de pianola? 
 
2 Paul Witteman ziet niets anders dan een 
gewone vleugel. Kun je er ook normaal op 
spelen? 
 
3 Vul de zin aan met de juiste woorden.  
Een … speelt de muziek in een …. Daarbij 
worden zijn … en …. geregistreerd. 
 
4 Wat wordt bedoeld met ‘touché’? 
 
5 Hoe werkt de zelfspelende piano? 
A Pinnetjes drukken de toets omhoog tegen 
de snaar. 
B Een pianorol in de vleugel trekt de 
toetsen omhoog. 
C Je drukt toetsen in op de tablet. 
 

 
 
6a Waarom is het bijzonder dat je Horowitz 
kunt laten spelen op de piano? 
b Hoe heeft Steinway dit voor elkaar 
gekregen? 
 
Verdiepingsvraag 
7 Welke musicus zou jij graag live willen 
zien spelen? 
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