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AFRIKA MUSIEKINSTRUMENTE
   

 

Musiek is die taal van Afrika.
Sommige van die verskeidenheid

musiekinstrumente is:

idiofone (maak eie klank)

akkoordofone (snaar
instrumente)

aërofone (blaas instrumente)

membranofone (tromme). 

Musiek word vir kommunikasie
gebruik, sowel as tydens feeste en

begrafnisse.  

 
 Membranofone  
   

Talking drum

"Membranofoon" is eintlik 'n
tegniese woord vir trom

instrumente. Daar is baie soorte
tromme in die Afrika kultuur en

elkeen het 'n ander funksie. Tromme
word gewoonlik gebruik om te

kommunikeer en om die ritme in
liedjies te hou. Die trom wat gebruik

word om mee te kommunikeer, is
soos 'n uurglas gevorm en het twee
ente waarop jy kan slaan. Toue van
senings gemaak word van die een
ent na die ander gespan. Die trom
word onder die arm vasgehou. Om

die toonhoogte te verander, druk die
persoon die spanning slapper of

stywer.

   

Talking drum

 Idiofone  
   

Idiofone is instrumente soos ratels
en xilofone wat hulle eie klank

voortbring. Daar is 2 hoofgroepe:

ritmiese idiofone

melodiese idofone 

Tradisionele idiofone word gebruik
om aankondigings te doen,
boodskappe te stuur of as

agtergrond vir 'n liedjie.

 
Een voorbeeld van 'n ritmiese

idofoon is die kalbas wat saadjies
inhet en  skulpe of krale aan die
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buitekant. Dit word ook ratels
genoem. Nog 'n voorbeeld is die
klokkie wat nie 'n klepel het nie.  

 

balafoon

balafoon van onder gesien

akadiena

'n Voorbeeld van 'n melodiese
idiofoon is die xilofoon. Houtstroke
word aan mekaar vasgemaak oor 
verskillende groottes kalbasse. Dit

veroorsaak verskillende
toonhoogtes. Die klawers word

geslaan met stokkies wat
rubberpunte het. Die verskillende

soorte wat 'n mens kry is:

balafon,

marimba,

timbiela,

akadiena 

gyil.  

marimba

timbiela

 

mabiera

Nog 'n voorbeeld van 'n melodiese
idiofoon is die duimklavier. Dit is
metaal stukke wat op 'n plat stuk

hout vasgemaak word. Die
instrument word ook genoem:

mabiera,

sansa

kaliemiebie.

kaliemiebie

 

sansa

 Akkoordfone  
   

Akkoordfone is instrumente
waaarmee akkoorde gespeel word.
Die meeste van hulle het snare wat
van dierereste gemaak wat oor 'n

kalbas getrek word om die klank te
vergroot.
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kitaar

Akkoordfone sluit in:

kitare

harpfluite

Die harpfluit is 'n kombinasie van 'n
harp en 'n fluit. Dit kan 4 tot 21

snare hê. Een voorbeeld is die kora.

 

kora Aërofone  

fulani fluit

Aërofone is instrumente wat wind
(asem) nodig het om 'n geluid te

maak. Een voorbeeld is 'n panfluit. 
6 of 8 Bamboese van verskillende

lengtes word aanmekaar
vasgemaak. Ander voorbeelde is

horings, trompette en fluite.

 

panfluit

horing trompette


