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Inleiding
Van 1990 t/m 1995 heb ik trompet gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium bij Erik 
Vloeimans en Willem van der Vliet. De trompet stelt fysiek gezien grote eisen. De factoren 
waarmee een goed geluid, een groot bereik, een goede timing, enzovoort tot stand komen 
hangen als een kaartenhuis aan elkaar. Niet alleen door goede trompetlessen, maar ook door 
het volgen van yogalessen, ademhalingslessen, gesprekken met fysiologen en bestudering van 
de anatomie heb ik steeds beter inzicht in deze samenhang gekregen. De ademhaling blijkt 
daarin een sleutelrol te vervullen. Aanvankelijk heb ik de materie alleen voor mijn 
trompetleerlingen op papier gezet. Pas later, nadat ik had ontdekt dat de principes die ik 
gevonden had voor alle blazers opgaan, heb ik het geheel in een workshop-vorm gegoten. 
Sindsien heb ik het verhaal aan tientallen harmonie/fanfareorkesten, bigbands en andere 
groepen verteld. In een tijdsbestek van zo’n 2 1/2 uur wordt nauwkeurig uitleg gegeven, 
krachten worden voelbaar gemaakt, en er wordt uiteraard gespeeld. Het effect van de nieuwe 
speelmanier is bijna altijd direct hoorbaar.

Het basisprincipe
De belangrijkste krachten in het blaasmechanisme worden geleverd door het middenrif, de 
ribspieren en de buikspieren. Spieren waar blazers, zangers en en de meeste andere mensen 
gebruik van maken. Het probleem bij een blaasinstrument is echter dat je een weerstand in de 
luchtstroom aanbrengt: het instrument. Bij blazers zijn daardoor de drukken in de luchtkolom 
een stuk groter dan bij zangers. De eerste reactie van het lichaam op die drukkrachten is 
inschakeling van de keel als ventiel bij het doseren van de lucht. Door je keel dicht te doen is 
het gemakkelijk om de lucht binnen te houden en te laten ontsnappen als dat nodig is.
Vanaf dat moment gaat echter alles mis. Het gebruik van de keel beinvloedt namelijk de vorm 
van de tong, leidt tot een onnauwkeurige timing, en nog een scala van factoren waar natuurlijk 
uitgebreid op in wordt gegaan. De hoofdlijn van de workshop is gericht op het uitschakelen van 
de keel, en op het bieden van een beter alternatief.



Het programma
De workshop is als volgt ingedeeld:
● Introductie
● Enige anatomie, zodat je de basiskrachten in de ademhaling kunt begrijpen. Hierbij wordt   
 een even simpel als ingenieus mechanisch model van de ademhalingsspieren gebruikt.
● Het stap voor stap leren voelen van de drie krachten. Dit wordt gedaan met behulp van  
 ballonnetjes, broekriemen en bepaalde houdingen waarin je betrokken spieren goed kunt   
 voelen.
● Rek- en strekoefeningen om de capaciteit van de borstkas te vergroten en de 
 ademhaling naar beneden te verplaatsen.
● Behandeling van een handige checklijst van punten waar je bij de inademing aan zou  
 kunnen denken.
● Pauze.
● Speciale aanzetoefeningen om de nieuwe ademprocedure te oefenen, de zogenaamde   
 “schietoefeningen”.
● Uitleg over de rol van de tong en de keel en hun invloed op de klank. Het verschijnsel  
 boventonen komt daarbij aan bod.
● Speeloefeningen om te experimenteren met de ruimte in de mond.
● Behandeling van de samenhang van alle factoren bij het blazen.
● Voordrachtsoefeningen met behulp van de nieuwe speelmanier.
● Studeertips.
● Vragenrondje.

Documentatie
Deelnemers krijgen goedverzorgde documentatie mee naar huis. Een pakketje van 
ca. 10 A4-tjes bevat alle belangrijke informatie: de hierboven genoemde checklijst, de rek- en 
strekoefeningen, speeloefeningen, studietips en dergelijke. 
Het maken van aantekeningen tijdens de workshop is dan ook niet nodig, zodat de deelnemers 
zich kunnen concentreren op het verhaal.



Benodigheden
Deelnemers worden verzocht hun instrument en een broekriem mee te nemen.
Bij groepen van meer dan 20 deelnemers wordt de aanwezigheid van een overheadprojector op 
prijs gesteld.
Deelnemers die niet zo goed noten kunnen lezen zouden een eenvoudig melodietje kunnen 
voorbereiden, zodat bij het oefenen van voordracht geen tijd verloren gaat met het bestuderen 
van de noten.

Tijd en plaats
De workshops worden voor orkesten en muziekscholen meestal aan huis gegeven. 
De duur is ca. 2 1/2 uur. Individuele belangstellenden kunnen altijd contact opnemen voor een 
of enkele privélessen.

Kosten
De kosten van de workshop hangen van een aantal zaken af, zoals reistijd en reiskosten, aantal 
deelnemers, etc. Voor meer informatie kun je het beste even bellen of een e-mailtje sturen.
Informatie
Bart Noorman, Snelleveldstraat 39, 1107 VS Amsterdam, tel. 020-6974595. 
E-mail: info@bartnoorman.com

Over de cursusleider
Voordat ik naar het conservatorium ging heb ik jaren gewerkt als bedrijfskundige bij Fokker 
Aircraft BV. Mijn ervaring in het verzamelen en indelen van informatie bleek bij het lesgeven 
goed van pas te komen. Sporen van deze achtergrond vind je in de documentatie van de 
workshop dan ook nog terug.
Inmiddels heb ik als docent bij de DJAM (een lichte muziek-opleiding in Amsterdam) en op het 
Utrechts conservatorium ruime ervaring opgedaan in het lesgeven aan groepen. Daarnaast 
coach ik regelmatig bandjes. Ook geef ik privéles aan verschillende trompettisten en andere 
blazers.
Als trompettist ben ik actief in diverse bands, in stijlen als jazz, funk/soul en salsa, en doe ik 
regelmatig studio-opdrachten.


