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Her er en guide til deg som skal kjøpe et nytt instrument. Ta deg god tid når du prøvespiller
og gjennomfør prøvespillingen strukturert. Det kan være lurt å forberede hva du vil teste ut
før du er i selve situasjonen.
Få noen til å lytte på deg når du prøvespiller instrumentet. Det er stor forskjell på hvordan
det klinger bak instrumentet (altså der du befinner) og hvordan det klinger på avstand.
Det kan være lurt å gjøre en blindtest. Velg ut 4 instrument og repeter samme øvelse på alle
instrumentene uten at personen ser hvilket instrument du spiller på. Repeter blindtesten 4
ganger slik at du ser om personen liker det samme instrumentet hver gang.
Kjenn på magefølelsen din! Ofte kjenner du det med en gang du spiller på det instrumentet
som passer til deg. Det betyr at det er noe med akkurat dette instrumentet som passer til
deg. Dette er ikke alltid noen som lytter på deg kan høre, men det er likevel et viktig punkt å
ta med i vurderingen når du tester instrument.
Bruk et notatark når du prøvespiller. Er det noen toner som ikke fungerer med tanke på
intonasjon? Er det noen toner som ikke klinger slik du ønsker? Er det et instrument som
fungerer godt i dypere register? Skriv det ned og sammenlikn instrumentene etter
prøvespill!

Intonasjon
Bruk følgende skala til å teste intonasjon og senter i tonen, særlig i lysere register.
Lytt godt til intonasjon. Spill skalaene sakte med tuner.
Husk å bruke notatarket ditt!

Melodi
En enkel melodi for å lytte på klangen i instrumentet.
Spill melodien en oktav ned og en oktav opp om det er mulig.

Ventiler
Vi er helt avhengig av at ventilene virker som de skal. På nye instrument kan det være en del
fabrikkstøv som kan lugge litt i ventilene i starten. Skyll godt av ventilene og smør dem før
du prøvespiller. Denne Clarke øvelsen kan være god å bruke for å teste ventiler.
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