
Inspelen en verzorging van uw blokfluit

Met de volgende inspeel- en verzorgingsaanwijzingen wil ik u helpen om met uw fluit de best mogelijke 
klankontwikkeling te bereiken.

Elke keer voor u gaat spelen is het aan te raden het kopstuk op lichaamstemperatuur te brengen.

In de eerste week speelt u op het nieuwe instrument elke dag vijf minuten in het onderste octaaf. Speel 
lange, gelijkmatige tonen. 1 Toon per uitademing. En alle halve toonafstanden.

In de tweede week speelt u dagelijks 10 minuten, maar blijf nog in het onderste octaaf.

De daarop volgende zes weken verlengt u de speelduur elke week met vijf minuten en verhoogt u elke 
week het bereik met vier tonen. Daarnaast kunt u nu langzame melodieën en sonatedelen spelen. Na 
ongeveer 2 maanden is uw blokfluit goed ingespeeld. De totale speelduur is bij elk instrument weer 
anders. Hierbij moet u zelf door ervaring gaan aanvoelen hoe lang u uw instrument kunt belasten.

Na elke keer spelen moet de fluit zorgvuldig drooggemaakt worden. 

Bij houten blokfluiten moet de binnenkant regelmatig geolied worden. Hiervoor heeft u blokfluitolie, 
een wisserstokje en een katoenen doekje nodig. Olie uw fluit alleen als hij goed droog is en het liefst 
maandelijks. Vermijd daarbij dat het blok met olie in aanraking komt en wis na een paar uur de niet 
ingetrokken olie zodat er geen kleverige plekken overblijven.

Let erop dat de tappen niet te strak of te los zitten. Zitten ze te strak dan kan de fluit knappen, zitten ze 
te los dan spreken vaak de hoge tonen niet goed meer aan. 

Vermijd een te droge omgeving( < 50% luchtvochtigheid)  voor uw fluit, te veel hitte of te grote 
temperatuurschommelingen.

U zal tijden het inspelen merken dat de toon en uitdrukkingskracht van uw fluit zich steeds meer gaat 
ontwikkelen. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat het volgen van deze aanwijzingen leiden tot een 
optimaal resultaat. Heeft u desondanks problemen met uw instrument of vragen er over dan kunt u zich
altijd tot mij wenden.

Uw 

Margret Löbner

Als u nog vragen heeft:

Margret Löbner – Blockflöten – Osterdeich 59a – D-Bremen – tel: 0421/702852 – fax: 0421/702337 email: 
info@loebnerblockfloeten.de – www.loebnerblockfloeten.de
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