Tips för klarinettelever
och föräldrar

Innehåll:
sidan 3. några råd till föräldrar
sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m.
sidan 6-7. att spela, munställning m.m.

Hej!
Här kommer lite tips för elever och föräldrar.
Det är mycket att tänka på, när man börjar med ett instrument och det är viktigt att föräldrarna också blir lite
insatta för att kunna hjälpa barnen. En del föräldrar kanske har spelat, men för andra är det en helt ny värld.
Det tar tid att lära sig spela! Det är inte gjort på en kafferast och det kräver mycket tålamod och arbete.
Som man brukar säga; för att lyckas är begåvning 10% och arbete 90%. Lyckligtvis så är lust, nyfikenhet och
inspiration hela tiden med och ger energi!
Det är viktigt att barnen får stöd av föräldrarna! Även om föräldrarna tycker att de inte kan något och inte
är ”musikaliska” så är det viktigt att man engagerar sig, genom att fråga hur det går och be att barnen visar vad
de kan och vad de har i läxa. Man kanske kan ha en liten konsert hemma en gång i veckan.
Övning är absolut nödvändigt om man skall utvecklas och det är bra om man får bra rutiner från början.
T ex att man har en egen musikvrå med ett notställ att gå till. Kanske bestämda tider, små mutor etc.
ekvationen är enkel: den som övar mycket, utvecklas snabbare och det känns roligare och mer givande. Den
som inte övar, utvecklas långsamt och tappar sugen så småningom.
Det finns vissa trösklar och fallgropar på vägen och de kan vara olika på olika instrument, men generella
fallgropar är t ex;
att kompisen slutar, man vill inte missa en lektion i skolan, omständigheter kring spelandet som t ex stress,
att man har egna orimliga prestationskrav, för många fritidsaktiviteter etc. Barn har ofta svårt att kommunicera
detta, utan säger kort och gott: ”det är tråkigt”. Klarinetten har sina typiska trösklar som vi återkommer till.
Det är viktigt att det finns en kommunikation mellan barn, föräldrar och läraren och att läraren får veta
varningstecknen i god tid, så att problemen går att lösa. Tveka inte att ringa!

GRUNDERNA >>>

Grunderna
Att sätta ihop klarinetten:
klarinettens delar har korktappar som måste smörjas in med korkfett det fungerar också med vaselin eller vanlig Lypsyl.

Munstycke och rörblad>>>

Röret:

Det som gör att det blir ljud i klarinetten är rörbladet. Det är gjort av en grässort som växer i södra Europa.
Till vardags kallar man det för ”röret”. Det är viktigt att det är helt och att det sitter rätt på munstycket.
Det skall sitta perfekt på munstycket, alltså spets mot spets, inte för högt och inte för lågt. När man spelar blir
det lite blött och när det torkar kan det slå sig. Så innan man sätter på röret skall man suga på det så att det
rätar ut sig och ser slätt ut i spetsen. Håll i röret som på bilden och trä över rörhållaren. Skruva inte för hårt.

De finns i olika tjocklekar/hårdheter från 1 - 5 där 1 är det mjukaste och 5 är det hårdaste. För en nybörjare är
det lämpligt med ca 1,5 och när man har spelat några år kanske man spelar på 2,5 -3 eftersom man då får en
stadigare och finare ton. Ett trasigt/dåligt rör gör att det känns trögt och det ”kiksar” lätt, dvs. tjuter till ibland.
Röret är alltså väldigt viktigt för att få bra ton och för att det skall kännas bra!
Ni får köpa rörblad själva och de finns i askar om 10st. Rören går lätt sönder och i början kan det gå åt många,
men efterhand så lär sig barnen och då kan man använda ett rör ca en månad.
ATT SPELA>>>

Att spela:
Liksom för alla instrument så krävs det en speciell teknik. För en nybörjare kan det komma många märkliga ljud
ut ur klarinetten, men efterhand så lär man sig kontrollera andning, munställning och fingrar m.m.
Munställning:
Man stoppar in munstycket ca en cm med röret nedåt på underläppen som vilar på undertänderna.
Övertänderna ovanpå munstycket.

Det är lufttrycket som sätter igång tonen och och man använder magmusklerna för att få fart på luften,
ungefär som om man blåser upp en ballong.

Se ut ungefär som du visslar. Det är vanligt att nybörjare blåser ut kinderna, men då får man inte kontroll över
tonen. Kontrollera i spegeln!

I början blir man fort trött i musklerna runt munnen och kanske biter för mycket och får ont i läppen.
Det är bättre att spela kortare pass i början och sedan öka.
Ansats:
På en gitarr knäpper man på strängarna, på fiol använder man stråke,
på blåsinstrument använder man tungan för att spela rytmer, långa och korta toner. På klarinett ”tuttar” man
väldigt lätt och mjukt med tungspetsen på rörspetsen för varje ton. Lite knepigt i början, men det brukar bli
lättare ju mer flöde man har på luften.
Några saker för föräldrar att kolla:
1. att klarinetten, munstycke och rör ser OK ut
2. att barnet stoppar in munstycket lagom, ca 1 cm
3. att barnet inte biter för mycket
4. att barnet ”tuttar” med tungan och inte gör något annat konstigt, t ex ”kluckar med halsen”
5. att barnet inte blåser ut kinderna
Mycket att tänka på, men det är som att lära sig cykla; när man väl kan det, så går det automatiskt!

