Lessen op harmonica bij de Varsseveldse Akkordeon Vereniging
Het zijn natuurlijk 2 werelden die best dicht bij elkaar liggen en heel goed gecombineerd kunnen
worden binnen een Accordeon Vereniging.
Er zijn wel wat verschillen en de belangrijkste hierin zijn voor de harmonica:
Diatonisch instrument.
Trekken en duwen geeft een verschillende toon.
Hierdoor zijn met 1 toets (knop) 2 verschillende tonen te spelen.
Dit geeft dan gelijk de mogelijkheid om 2x zoveel noten te kunnen spelen dan dat er knoppen zijn.
Toonsoort instrument
Je kiest een instrument in een bepaalde toonsoort.
Als je dus een Bes instrument hebt kun je perfect met blaasinstrumenten meespelen zonder dat je je
druk hoeft te maken om de vele mollen die dit met zich meebrengt.
Het is vervolgens met zo´n instrument dan wel erg moeilijk om muziek met bijvoorbeeld kruizen te
spelen.
Het beste kies je een instrument voor de toepassing waarvoor je hem wilt gaan gebruiken of met wie
je graag samen wilt gaan spelen.
De harmonica heeft hier dus wat beperkingen wat met een accordeon minder aan de orde is, omdat
je daar in iedere gewenste toonsoort of ligging kan meespelen.
Op de accordeon moet je dus wel rekening houden met de ligging waarin je mee speelt en kan in een
onvoordelig geval veel kruizen en mollen opleveren, wat het dan ook erg moeilijk maakt om mee te
spelen.
Het leren spelen
Om harmonica te leren spelen is minder moeilijk dan accordeon.
Voor de harmonica lees je of cijfertjes of daadwerkelijk de knop (ligging) op je instrument.
Dit leest dus anders dan de traditionele muzieknoten schrift.
Deze 2 systemen kunnen dus niet door elkaar gebruikt worden.
Traditionele noten gespeeld op een harmonica geven een totaal andere (foute)melodie.
Voor accordeonisten is de overstap makkelijker.
Die kennen de motoriek al van het 2 handen spel en gecombineerd met balg.
Gemiddelde accordeon speler speelt binnen 1 uur een melodie van het harmonica (griff of
cijfer)schrift op een harmonica.
Liedjes
De liedjes die worden aangeleerd op een harmonica zijn doorgaands meer van het gezellige karakter.
Gaat vaker om de herkenbaarheid dan de complexheid van een muziekstuk.

Gewicht
Belangrijk voordeel van de harmonica is dat deze vele malen lichter is dan een accordeon en
daardoor voor bijvoorbeeld oudere mensen wat beter hanteerbaar is gemakkelijk is te vervoeren,
doordat de harmonica qua omvang (afmetingen) ook stukken kleiner is.
Het is dus een geliefd instrument bij het oudere publiek.
Tegenwoordig zie je wel steeds meer jongere mensen met een harmonica.
Aanschafprijs
Een harmonica is veelal goedkoper in aanschaf doordat er ook minder techniek (mechaniek) in zit.

