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WAT IS CELLOTECHNIEK

Lichaam & geest 

Boog & cello 

Omgeving 

Alles is met elkaar verbonden



DOEL = 

CELLOTECHNIEK ZODANIG VERDIEPEN TOT ER ALLEEN 
NOG MUZIEK OVERBLIJFT



INHOUD WORKSHOP

Bewustmaking 

Toepassing 

Uitnodiging tot verdieping: 

je kan op ELK niveau ELK aspect van de cellotechniek blijven 
verdiepen tot het woord techniek irrelevant wordt en er alleen nog 
muziek overblijft



PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Grote groep = grote discipline 

Stijn moet luider spreken = hand achter oor 

Stijn moet opnieuw uitleggen = maak herhaalbeweging 

Spaar je vragen graag tot de vragenronde



1. VERDIEPING 
LUISTERVERMOGEN

Kennismakingsronde: iedereen speelt zijn of haar stuk 

Je leert helder en kritisch luisteren, op zoek naar het positieve 

Leer luisteren naar jezelf zoals je kan luisteren naar anderen 

Ontwikkel je observatie- en imitatievermogen



2. VERDIEPING ADEMHALING

Ademhaling om je lichaam te ontspannen 

Ademhaling om je geest te ontspannen en je hartslag te vertragen of 
onder controle te brengen 

Ademhaling en armbewegingen 

Pas toe op je stuk



3. VERDIEPING ZITPOSITIE

Zit als een plooipupiter: 3 steunpunten 

Zit met de zwaartekracht 

Wees vloeibaar 

De cello is een deel van jou 

Pas toe op je stuk



4. OMARM JE ZWAKKE PUNTEN

In je zwakke punten kan je de grootste vooruitgang maken 

Als je je zwakke punten liever uit te weg gaat, werk dan op je sterke 
punten, je werkt dan onrechtstreeks toch op je zwakkere punten, want 
alle elementen van de cellotechniek zijn met elkaar verbonden



5. DE SLANGBEWEGING

Oefen de slangbeweging in je lichaam: je bekken beweegt eerst, dan je 
schouders, en dan je hoofd 

Pas toe op je stuk 

Oefen de slangbeweging met je beide armen 

boogvoering —> pas toe 

positiewijziging —> pas toe



6. STRIJKEN

Haren = klank ; vingers = booggreep ; armgewicht = druk op de snaren ; 
armbeweging = boogbeweging 

Armbeweging speelt met meer of minder zwaartekracht 

Optimale klank = parallel strijken, en juiste samenwerking tussen 
schouder, elleboog en pols 

Ontspanning boogvingers hangt samen met ontspanning pols



7. STRIJKEN ZOALS 
ROLSCHAATSEN

Je romp anticipeert: je reageert zoals je je lichaam stuurt in een afdaling 

Probeer eerst in de lucht, daarna op een losse snaar met lange bogen 

Daarna op complexere ritmes 

Pas toe op je stuk



8. VIBRATO ZOALS FIETSEN

Probeer vooruit te komen terwijl je je remmen dicht klemt 

Met vibrato is dat net zo: je vingers en duim staan wel op de cello, maar 
je mag “je remmen niet dichtklemmen”, anders krijg je een geblokkeerde 
vibrato



9. INTONATIE

Intonatie veronderstelt 

dat je je een welbepaalde noot heel precies kan voorstellen in je hoofd 

dat de noot die je speelt hiermee overeenkomt 

dat je de exacte ligging op de cellotoets kent 

Intonatie begint dus niet op de cello, maar in je hoofd, daarom is het 
belangrijk om regelmatig te zingen met notennamen



10. HET GRONDPLAN VAN DE 
CELLOTOETS

Verdieping van het positiespel vertrekt van een grondige kennis van het 
grondplan van de cellotoets 

We overlopen alle noten van alle lage posities over alle snaren met de 
notennamen en terwijl we de vingers zetten



11. JOUW PERSOONLIJKE 
ERVARING/VRAAG

Iedereen krijgt kort het woord: 

Eerst deel je met de groep hoe jij deze workshop hebt beleefd 

Daarna mag je, indien je dat wenst, een directe vraag stellen 
rechtstreeks aan Stijn, die onmiddellijk antwoordt



CONTACT

stijncello@gmail.com 

www.innercello.com ——> teaching 

0472 98 36 42
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