2022
2023

BOUWCURSUSSEN

Bouw je eigen
muziekinstrument
Contactdagen
voor bouwers
Bouwcursussen
De Bouwbrief

Bouwerskontakt

Het Bouwerskontakt is opgericht in 1974 en
maakt onderdeel uit van Huismuziek,
vereniging voor muziek en instrumentenbouw. Het heeft als doelstelling het
uitwisselen, beschikbaar stellen, uitbreiden
en verspreiden van kennis en ervaring over
het bouwen van muziekinstrumenten.
Het Bouwerskontakt heeft momenteel 350
leden: een groot aantal
hobbyisten, maar ook
semiprofessionele en
professionele bouwers.
Individueel of in cursusverband bouwen zij historische
en moderne instrumenten
zoals gitaren, violen, orgels,
klavecimbels, draaiorgeltjes,
dwarsfluiten en blokfluiten.
Sommige bouwers houden
zich bezig met reconstructies van verloren
gegane instrumenten of experimenteren
met nieuwe technieken en klanken.
Muziekinstrumentenbouw is als hobby en
ambacht zeer veelzijdig: bij de meeste
instrumenten werk je met hout, maar de
gereedschappen zijn van metaal en soms
moet je die zelf maken. Verder heb je kennis
nodig over het gebruik van lak, olie en
andere afwerkmiddelen. Daarnaast komt
muzikale kennis van pas: hoe stem je je
instrument, hoe kan je een mooie klank
produceren. Het is deze veelzijdigheid die
het bouwen van muziekinstrumenten zo
interessant maakt.
Kenmerkend voor Bouwerskontakt is dat
ervaren bouwleden hun kennis graag delen
met nieuwkomers.

Bouwgroepen

Bouwerskontakt heeft zeven bouwgroepen
met eigen contactdagen en activiteiten:
Strijkinstrumenten
Gitaar-en tokkelinstrumenten
Houtblaasinstrumenten
Kleine draaiorgels
Orgels
Toets & Snaar
Doedelzak & Draailier

•
•
•
•
•
•
•

Op www.huismuziek.nl/bouwers staan de
contactpersonen en contactdagen vermeld.

Werkplaats Ede

Cursussen, workshops, contactdagen en
terugkomdagen zijn meestal op zaterdag
in de werkplaats Houtclub Ede, Hoorn 19,
6713 KR Ede.
Naast werkplekken en houtbewerkingsmachines is ook het documentatiecentrum
van Bouwerskontakt ondergebracht in de
werkplaats, die wordt gedeeld met
Houtwerk Ede.
Tevens kunnen cursisten en bouwleden hier
na aanmelding zelfstandig werken aan hun
instrument, donderdags van 9.00-16.00 uur.

De Bouwbrief
en meer publicaties

Vier maal per jaar geven we de Bouwbrief
uit, met daarin aandacht voor alle mogelijke
aspecten van muziekinstrumenten, hun
historie en het bouwen ervan. Bouwerskontakt verkoopt naast bouwtekeningen
van muziekinstrumenten ook een dvd-rom
met eerder gepubliceerde Bouwbrieven.

Bouwleden

Bouwleden van Huismuziek betalen € 50 per
jaar en krijgen daarvoor:
Vier keer per jaar de Bouwbrief per post
Korting op bouwcursussen en het online
aanbod van Huismuziek
Vrije toegang tot open werkdagen en
contactdagen van de bouwgroepen
Korting op dvd-rom met alle Bouwbrieven

•
•
•
•

• Digitale nieuwsbrieven van de bouwgroepen en Huismuziek
• Gratis kleine advertentie op huismuziek.nl

Bouwcursussen
2022-2023
Bouwerskontakt biedt de volgende
cursussen aan.
Locatie: Houtclub Ede, tenzij anders vermeld.

Het bouwen van een blokfluit of een traverso
Docent: Jan Bouterse
Data in overleg.
Locatie: Alphen aan den Rijn,
in werkplaats docent

Het bouwen van een akoestische gitaar
Docenten: Francesco Leicher en
Jan van Cappelle
Vanaf 4 januari 2023

Het bouwen van een strijkinstrument
Docent: Kees Roos
Vanaf 6 januari 2023

Het bouwen van een klein draaiorgel
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Docenten: Jan van de Pol en Piet Simons
Vanaf 21 januari 2023

Het bouwen van een eenvoudig klavecimbel
Vanaf 18 juni 2022
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Voor meer informatie
en inschrijven:
Huismuziek
Postbus 9
6800 AA Arnhem
T: 026 - 845 07 88
M: 06 - 57478583
www.huismuziek.nl
info@huismuziek.nl

