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Stroiki do klarnetu – prawdy i mity
Stroik do klarnetu, w połączeniu z ustnikiem powoduje, Ŝe gdy dmuchasz w instrument
powietrze zaczyna drgać (technicznie mówiąc tworzy fale akustyczne). Dlatego właśnie stroik
to bardzo waŜny element klarnetu.
Nie ma nic innego od czego klarnecista jest bardziej uzaleŜniony niŜ od stroika. Rzadko
spotykam instrumentalistów, którzy są w pełni zadowoleni ze swojego stroika, stroików.
JeŜeli podczas koncertu dźwięk klarnetu się pogarsza, klarnet skrzeczy etc. to bez wahania
winę moŜemy zwalić na stroik, i wiele się nie pomylimy. Tak to fakt, stroik zmienia się gdy
na nim grasz! JeŜeli temperatura lub wilgotność powietrza się zmienia (np. podczas zmiany
pogody) to Nasz stroik równieŜ. Niektórzy klarneciści starają temu zapobiec: uŜywają papieru
ściernego, przechowują je w specjalnych opakowaniach jak do cygar, wkładają je do
magicznych płynów itd. Czasami pomaga, ale i tak stroiki do klarnetu będą się zuŜywać, nie
waŜne jak je pielęgnujemy. Będą stawać się coraz miększe, piskliwe...z kaŜdą godziną grania.
JednakŜe stroiki do klarnetu to Ŝadna magia i im więcej o nich wiesz tym lepiej moŜesz z nimi
walczyć. Nikt nie idzie na wojnę jak nie pozna wroga...właśnie dlatego przygotowałem dla
Was ten oto tutorial, w którym co dwa tygodnie będą pojawiać się nowe porady i informacje o
stroikach. Zaczynamy!
Czego moŜemy wymagać od stroików?
Aby dobrze pracować, stroik musi być bardzo cienki na górze (średnio 0.08 mm). Jednak, co
więcej musi być sztywny i elastyczny, musi absolutnie utrzymywać stałe warunki akustyczne
(wibracje powyŜej 12 razy na sekundę) tak samo po prawej i lewej stronie, musi tylko
nieznacznie zmieniać swoje właściwości pod wpływem ekstremalnych warunków jakim ich
poddajemy. Po włoŜeniu stroika do ust, jest on bardzo mokry, a jego temperatura wynosi od
30 do 36 °C. Mało?! Nie wydaje mi się...są to dla drewna koszmarne warunki do pracy.
Podsumowując, to czy stroik gra to czysta loteria.
Jak kupować stroiki by zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu? O tym za dwa tygodnie...

Wszelkie pytania i wątpliwości kierować na forum. Z chęcią odpowiem.
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