
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐PERSBERICHT-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Nederlandse	  instrumentenbouwer	  helpt	  musici	  met	  fysieke	  beperking	  

Eenhands-‐saxofoon	  van	  Maarten	  Visser	  wint	  Britse	  award	  

AMSTERDAM	  –	  Instrumentenbouwer	  Maarten	  Visser	  ontving	  vrijdag	  3	  juni	  de	  Britse	  OHMI	  (The	  
One	  Handed	  Musical	  Instrument	  Trust)	  voor	  zijn	  eenhands-‐saxofoon.	  De	  Engelse	  prijs	  voor	  het	  
wegnemen	  van	  hindernissen	  bij	  musici	  met	  een	  fysieke	  handicap	  werd	  in	  Bristol	  aan	  hem	  
uitgereikt.	  	  

Visser	  bouwde	  de	  eenhands-‐tenorsaxofoon	  voor	  de	  Australische	  muzikant	  Neill	  Duncan.	  De	  eenarmige	  
saxofonist	  is	  er	  in	  Australië	  erg	  bekend	  mee.	  Door	  combinatiekleppen	  kunnen	  de	  kleppen	  voor	  links	  en	  rechts	  
tegelijkertijd	  bediend	  worden.	  Een	  belangrijke	  reden	  voor	  het	  winnen	  van	  de	  award	  is	  het	  inzetten	  van	  3D-‐
printen	  in	  het	  bouwproces.	  Visser	  maakte	  zowel	  bij	  het	  ontwerpen	  als	  bij	  het	  bouwen	  veelvuldig	  gebruik	  van	  
deze	  printtechniek.	  Ondanks	  de	  vele	  kleine	  en	  kwetsbare	  onderdelen	  aan	  de	  buitenkant	  van	  de	  saxofoon,	  
bouwde	  hij	  het	  instrument	  in	  een	  half	  jaar	  tijd.	  
	  
Vissers	  passie	  ontstond	  in	  1976	  toen	  hij	  dia’s	  van	  instrumenten	  zag	  die	  speciaal	  waren	  gemaakt	  voor	  
gehandicapte	  kinderen.	  Hij	  volgde	  in	  Engeland	  een	  ambachtelijke	  opleiding	  tot	  instrumentenbouwer	  en	  heeft	  
inmiddels	  wereldwijde	  bekendheid	  verworven	  met	  het	  bouwen	  van	  eenhandige	  blaasinstrumenten.	  Visser	  is	  
erg	  trots	  op	  zijn	  eenhands-‐saxofoon.	  “Door	  mijn	  liefde	  voor	  blaasinstrumenten	  kunnen	  mensen	  met	  een	  
lichamelijk	  beperking	  ook	  saxofoon	  spelen.	  Met	  mijn	  precisie	  handwerk	  bied	  ik	  een	  helpende	  hand,	  waardoor	  
ze	  maar	  één	  hand	  nodig	  hebben”.	  	  
	  
Eerder	  won	  Visser	  de	  OHMI-‐award	  voor	  zijn	  eenhandig	  bespeelbare	  dwarsfluit,	  die	  hij	  speciaal	  bouwde	  voor	  de	  
Nederlands-‐Hongaarse	  fluitiste	  Edit	  van	  der	  Burg-‐Mayer.	  Van	  der	  Burg-‐Mayer	  raakte	  na	  een	  
hersenbeschadiging	  halfzijdig	  verlamd	  en	  kon	  door	  de	  aangepaste	  fluit	  weer	  fluitspelen.	  Ze	  won	  er	  in	  2003	  het	  
20e	  Nationale	  Fluitconcours	  mee.	  	  
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Noot	  voor	  de	  redactie	  
	  
Voor	  meer	  informatie:	  	   Maarten	  Visser	  06	  508	  43	  519,	  flutelab@gmail.com	  

Stephen	  Hetherington	  (voorzitter	  OHMI)	  00	  44	  7960	  948309	  
Rachel	  Wolffson	  (secretaris	  OHMI)	  rachel@ohmi.org.uk	  
Neill	  Duncan	  0011	  61	  2	  427971177,	  neillvis3000@yahoo.co.nz	  
Edit	  van	  der	  Burg-‐Meyer	  0036	  70	  258	  9861,	  thvdburg@xs4all.nl	  

	  
Linken	  naar	  de	  pagina’s:	  	  	  www.fluitstudio.nl	  

www.editflute.com	  
www.candomusos.com/profile-‐neill-‐duncan.php	  
www.ohmi.org	  

Fotobijschrift	  
De	  foto’s	  van	  Maarten	  Visser	  kunnen	  rechtenvrij	  door	  de	  redactie	  worden	  gebruikt.	  
	  
	  
	  


