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OmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingen    
 
Horizontaal 
 
2. Hiermee opent de cellist (zijn instrument). (8) 
7. Fraai, maar wel met zweet en tranen uitgevoerd. (11) 
11. Vogeltjesfluitster. (10) 
12. Trok Chopin aan, maar niet aan het lichaam. (9) 
14. Minimale prestatie van de violist (de rotzak !). (3+6+7) 
19. Klinkt in Naarden telkenjare uit vele (katholieke en protestantse !) kelen. (18) 
21. Krijgt u bij het aanhoren van een jammerhout. (4) 
23. Hiermee is zelfs 52 onuitvoerbaar. (12) 



24. Het geluk van een slechte solfègeleerling. (14) 
26. Orgeldia’s. (10) 
27. Goddelijke (g)roep. (4) 
28. De zanger en zijn orgaan. (4) 
30. Schoonmaken voor de taptoe begint. (7+3+2+5+4) 
33. Een door snaren uitgedeelde dreun. (5) 
35. Enorm papier met noten. (8+6) 
36. Sfeertje voor het concert. (8) 
37. Een raar soort muziek maken. (6) 
39. Achtereenvolgens een ace spelen. (2+6+3) 
42. Die zorgt er voor dat de musicus er echt even uit is. (7) 
44. Geadoreerde zangeres. (7) 
46. Speelt daar een sopraan ? Nee een …. (6) 
49. Krijgt een pauk. (5) 
50. Zo spelen alle beginners. (1+3) 
52. Zo hoor je maar 1 partij van het kwartet. (3+3+4+3+9) 
53. Is nodig om ergens geluid uit te krijgen. (3) 
54. Zing het begin dominee, je vergeet er een. (2) 
56. Is de hoboïst in het orkest. (9) 
57. Het 3e deel van Vivaldi’s “Le Quattro Stagioni”. (17) 
60. Musicus in de gevangenis. (5) 
61. Wat Judas zingt in de Mattheuspassie ? (10) 
62. Ze spelen voor Sneeuwwitje. (6) 
 
Verticaal 
 
1. Dracht van een musicus op hoog niveau. (7) 
3. Muzikant die een rotherrie kan maken. (7) 
4. Giftige noot. (6) 
5. Zijn 46 en 60 in het politieke koor. (13) 
6. Muziekmeubel ? (11) 
7. Weinig muzikaal geluid op de plaats van 60. (4) 
8. Getikt is Schubert niet, zijn 8e wel. (4) 
9. Tafelnoot. (3) 
10. Dat is een actieve tamboer. (3+4) 
12. Een stel spelende kinderen. (8) 
13. Die maakt van een duet een terzet. (3+5) 
15. Het werk van de concertmeester. (2+6+5+6) 
16. Bepaald onvriendelijk handelen. (2+4+5) 
17. Een eunuch in het orkest ? Nee toch !! (2+2+4+5+3) 
18. Muziekboekbinder. (11) 
20. Onnozele zanger in een onderjurk. (9) 
22. Instrument dat het water naar het smachtend hert brengt. (9) 
24. Wordt (niet) door (orgel)pijpen verspreid. (10) 
25. Dat stuk loopt wel. (7) 
29. Die gaat voor een concert de deur niet uit. (12) 
30. De roker en zijn shag. (8) 
31. Materiaal voor b.v. een roestvrije trompet. (10) 
32. Zit aan een hoorn (des overvloeds). (5) 
34. Die moet je bellen tijdens een slecht concert (1.1.1). (3) 
38. Karakter van een uiterst kort muziekje. (8) 
40. Het laatste fragment van “Le Quattro Stagioni”. (8) 
41. Muziek als vangnet. (3) 
43. Speelt in een kleine kapel. (8) 
44. Middel om het muzikale gehalte te bepalen. (10) 
45. Zo staat een dirigent bij de belastingen te boek. (8) 
47. Manier van etaleren. (8) 
48. Kan een oververmoeide (of lastige ? ) dirigent krijgen ? (9) 
51. Wordt meestal ‘con variazioni’ gespeeld. (8) 
55. Wordt door een bengel bespeeld. (4) 
58. Is in 19 te beluisteren. (4) 
59. Staat boven de partij van een minnezanger ?? (4) 


