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Voorwoord 
 

Mijn werkstuk gaat over orkesten omdat ik graag het B examen wil halen want dat was een 

van de voorwaarde voor B examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wat is een orkest 
 

Een orkest is een groep musici en muziekinstrumenten van allerlei soort. 

 

Het woord orkest komt van de Griekse theater. Het toneel was half rond en werd orchestra 

genoemd. Voor het toneel zaten de mensen die een instrument bespeelden, die orchestra 

genoemd werden. 

 

Verschillende soorten orkesten kunnen worden ingedeeld naar: 

 

grootte: bijvoorbeeld een groot symfonieorkest met volledige klassieke bezetting versus 

een kleinere bezetting, zoals in een kamerorkest 

samenstelling:  alleen strijkers (strijkorkest), alleen blazers (blaasorkest of 

harmonieorkest), alleen koperblazers en saxofoons (fanfare), alleen 

koperblazers (brassband) 

het soort muziek dat wordt gespeeld: dansorkest, salonorkest, tango-orkest, cobla 

een combinatie van een bepaalde traditionele 

samenstelling en een traditionele muzieksoort: gamelan-

orkest, mariachi-orkest 

overige orkesten, zoals het dweilorkest  

 

 

  



Harmonie Orkesten 

 
ontstaan 

De naam harmonieorkest komt van het franse woord l’harmonie hiermee werden de blazers 

van het symfonieorkest bedoeld. Pas later noemde ze een orkest met alleen blazers en 

slagwerkers en harmonieorkest.  

Het harmonieorkest ontstond in de franse revolutie. Een jaar na de val van de Bastille was er 

een herdenking en daar werd voor het eerst een echt groot harmonie orkest gebruikt van 45 

muziekanten. Daarvoor waren het er nog maar meestal 12 tot 14 muziekanten.  

 
Koperblazers         houtblazers             slagwerk                  niet-blaasinstrumenten            

f/Es Hoorn Piccolo Pauken  Contrabas 

Trompet Dwarsfluit Kleine trom Harp 

Bariton Hobo Grote trom Synthesizer/keyboard  

Trombone Alt Hobo Bekkens Gitaar 

Tuba Esklarinet Triangel basgitaar 

 Besklarinet Tom-toms  

 Altklarinet (soms 

ook contra-

altklarinet 

Tam-tam  

 Basklarinet (soms 

ook contra-

basklarinet) 

Buisklokken  

 Fagot Klokkenspel  

 Contrafagot  Xylofoon  

 Altsaxofoon  Vibrafoon  

 Tenorsaxofoon marimba  

 Baritonsaxefoon   

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bastille_Saint-Antoine


Symfonie Orkest 
 

ontstaan 

 Ongeveer 300 jaar geleden is het symfonie orkest ontstaan. Toen bestond nog niet het woord 

symfonieorkest. Dat bestond pas 30 jaar later. De woorden symfonie en orkest komen uit het 

Grieks. Symfonie betekent: samen klank. Het orkest was de ruimte in het Griekse theater waar 

de musici. Het symfonieorkest is vernoemt naar een muzieksteil die in die tijd zich 

ontwikkelde ( de symfonie ). Dat is een muziekstuk dat uit 4 verschillende delen bestaat. Uit 

verschillen zoals de tempo. 

 

Houtblazers         Koperblazers       Slagwerk               Diversen                Strijkers  

Dwarsfluiten Hoorns Pauken Harpen Eerste Fiolen 

Hobo’s  Trompeten Slagwerk Piano’s Tweede Fiolen 

Klarinetten Trombones   Altviolen 

Fagotten  Tuba’s   Cello’s 

Saxofoons    Contrabassen 

 

 

 

  



Fanfare 
 
Ontstaan 

Een fanfare is een orkest dat muziek speelt terwijl ze door de straten lopen. Tegenwoordig 

zijn sommige fanfareorkesten tot concertorkesten gegroeid. 

 

Koperblazers                            Houtblazers                             Slagwerk 

Bugels Klarinetten Percussie 

Trompetten Sopraansaxofoon  

Hoorns Altsaxofoon  

Trombones Tenorsaxofoon  

Bariton Baritonsaxofoon  

Tuba   

 
  



Brassband 

 
Ontstaan 

De brassband komt oorspronkelijk uit Engeland.  

 

       Cornet                    Hoorns      eufonium en bariton    trombone                   bas 

E♭ sopraancornet B♭ flügelhorn B♭soloeufonium B♭solotrombone B♭-bas 

B♭principalcornet E♭soloalthoorn B♭2
de

eufonium B♭ 2
de 

trombone E♭-bas 

B♭ solocornet E♭1
ste

 althoorn B♭ 1
ste

 bariton B♭ bastrombone  

B♭repianocornet E♭ 2
de

 althoorn B♭ 2
de

 bariton   

B♭ 2
de

 cornet     

B♭ 3
de

 cornet     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eufonium
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Baritons&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bugel


 

Nawoord 
 

Nadat ik dit werkstuk had gemaakt had ik veel over orkesten geleerd zoals: de verschillen die 

er tussen de orkesten zijn en welke instrumenten er in zo’n orkest zitten. 

 

 

 

Bronnenlijst: 
http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/instrumenten/instrum1.htm 

http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/instrumenten/instrum3.htm 

http://grotesmurf.madscience.nl/music/orkest.htm 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Symfonieorkest 

http://www.shellharmonie.nl/index.html 

http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=496 

http://www.wikipedia.nl    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fanfare_(orkest) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Orkest 
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