
  

DIATONISCHE MONDHARMONICA 
 

 
“Orders”:  www.julienkeymolen.be/nl/links  
Dit document bevat 8 pagina’s, waarvan 4 pagina’s voorbeeldbladen. 
This document contains 8 pages of which 4 example sheets. 
 

Methodeboek 
 
112.104 Methode voor “Diatonische mondharmonica in C”  
 
In dit boek wordt alles uiteengezet wat je nodig hebt om zelfstandig mondharmonica te leren 
spelen. 
Dat gaat van de houding tot de ademhaling en tot de beschrijving van de gaatjes van het 
instrument en welke noten zich daarin bevinden. Hoe je ze moet ten gehore brengen, (blazen of 
inhalen) wordt eveneens ruimschoots beschreven. 
Er zijn verschillende oefeningen waarbij je stapvoets alles leert en een CD laat je luisteren naar die 
oefeningen. Een echte aanrader voor beginners. 
Hierna volgt de inhoudsopgave van de behandelde items. 
 
Hoofdstuk 1 Algemene kennismaking 
 
    Inleiding 
     Bijgeleverde CD opnamen 
     Algemeen 
     Keuzemogelijkheden 
     Diatonische modellen 
     Chromatische modellen 
    Onderhoud van het instrument 
     Bijzondere regels 
     Inblazen van je mondharmonica 
    Mondharmonica in “C” van nabij bekeken 
     Samenstelling van het instrument 
     Beschrijving van de delen 
     Notatie van de noten 
 
Hoofdstuk 2 Een stukje notenleer 
 
    Diatonische toonladder & Tetrachorden 
    Noten en rusten 
    Maatwijzers 
    Speciale tekens vermeld in de oefeningen 
Hoofdstuk 3 Speelwijze 
 
    Notenvakjes 
     Gaatjes en hun respectievelijke noten 
      Instrument in “C” 
      Instrument in “G” 
     Blazen en inhalen 
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    Speelhouding 
     Het instrument in de hand 
     Het instrument aan de mond 
     Een gouden raad 
    Toon verzorgen 
     Algemeen 
     Middenrifademhaling 
 

 
 

Hoofdstuk 4 Klanken uit je instrument halen 
 
    Om te beginnen  
     De vakjes 
     Een gouden regel 
    Zuivere enkele noten leren spelen 
     Methode 1 – hulpmiddeltjes 
     Methode 2 – je tong inschakelen 
     Opmerking 
    Vakje per vakje bekijken 
     Noot per noot leren spelen 
     Oefeningen per noot en per vakje 
    Bijzonderheden aan sommige vakjes 
     Aangepaste oefeningen 
     Andere bijzonderheden 
    Vibrato 
     Mondvibrato 
     Handvibrato  
    Omzeilen van een chromatische toon 
     Hoe realiseren 
     Voorbeelden 
     
Hoofdstuk 5 Specifieke kenmerken 
 
    Akkoorden – Algemeen 
     Korte beschrijving 
     Conclusie 
    Akkoorden leren spelen     
     Ligging van de akkoorden op het instrument 
    Akkoorden bestaande uit drie tonen  
     speelwijze 
     aangepaste oefening 
    Akkoorden bestaande uit twee tonen 
     speelwijze  
     aangepaste oefening 



  

 
Hoofdstuk 6 Speciale technieken 
    Gemengde oefeningen 
     Algemeen 
     Tongwerk  
      enkele tongslag 
      tweevoudige tongslag 
      gebonden noten spelen(legato) 
     Aangepaste oefeningen 
    Note bending 
     Algemeen 
     Hoe realiseren 
    Slotbeschouwing 
Bijlage infoblad   
Samenspel van Mondharmonica met andere instrumenten    
Infoblad inzake mijn partituren dienaangaande  die werden uitgeven bij DMP. 
 
 

Composities voor Harmonica solo  

 
112.008 (1) My harmonica 
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 1 
   
112.009 (1) Little melody 
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 1 
     
112.100 (1) Two pieces for C – Diatonic Mondh. 
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 1 
 
119.054 (2) Air in C – Diatonische Mondh. 
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 4 
 

 
 

Composities voor 2 Mondharmonica’s  
 
 

112.011 (1) Duettino nr. 8  
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 1 
        
112.013 (1) Duettino nr. 9  
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 2 



  

 
 

Composities voor Mondharmonica – samenspel met één ander instrument  
 
Mondharmonica & Piano 
 
112.059 (1) Longin  
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 2 
 
112.060 (1) All that can be desired  
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 3 
 
112.062 (1) What ever will be…! 
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 3 
 

Mondharmonica & Gitaar 
 
112.014 (2) Say it with music  
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 2 

 
112.063 (2) The entertainer  
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 3 

 

Mondharmonica & Cello 
 
112.048 (2) Duettino nr. 10 
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 2 
 
112.061 (2) Not at all  
Voorbeeld: zie mondharmonica voorbeeldblad 3 
 
 

 
 

Voorbeeldbladen composities voor mondharmonica 



  

 
Muziekvoorbeelden Mondharmonica          Voorbeeldblad 1  

 

           
         nr. uitgifte   112.008         nr. uitgifte   112.009 
 

            
           nr. uitgifte   112.100         nr. uitgifte   112.011 

 



  

Muziekvoorbeelden Mondharmonica          Voorbeeldblad 2 
 

         
           nr. uitgifte   112.013         nr. uitgifte   112.014 
 

         
       nr. uitgifte   112.048                nr. uitgifte   112.059 
 



  

Muziekvoorbeelden Mondharmonica          Voorbeeldblad 3 
 

          
          nr. uitgifte   112.060                nr. uitgifte   112.061 
 
 

          
        nr. uitgifte   112.062                  nr. uitgifte   112.063 
 



  

 
Muziekvoorbeelden Mondharmonica          Voorbeeldblad 4 

 

 
 
 
           nr. uitgifte   119.054 


