


Papa en mama hebben besloten dat 
Borre op muziekles gaat, want dat is 
goed voor zijn ‘culturele vorming’, 
zeggen ze.
Borre heeft geen idee wat dat 
betekent, maar dat geeft niet: 
papa en mama zeggen wel vaker 
van die papa- en mamadingen die 
niemand echt snapt.
En wat maakt het ook uit? 
Borre houdt wel van muziek: 
lekker swingen!

hij is erg blij.



Papa brengt Borre naar de 
muziekschool.
De muziekleraar is een beetje 
een rare meneer, maar hij is 
wel heel aardig.
Ze noemen hem ‘de Maestro’, 
en hij praat erg deftig.
De andere kinderen die op 
muziekles zitten, zijn er al.
De één heeft een trompet, 
een ander een viool en Borre ziet 
ook instrumenten waarvan hij de 
naam niet kent.

hij krijgt les van die man.



‘Dames en heren muzikanten, 
mag ik u voorstellen aan Borre,’ 
zegt de Maestro tegen de kinderen.
‘Laat ons orkest een stukje spelen 
om hem hartelijk welkom te heten!’
De Maestro pakt een schuiftrompet 
en hij blaast samen met de kinderen 
een lekker stukje muziek.
Af en toe hoort Borre wel een 
blokfluit haperen of een viool 
die een beetje vals klinkt, 
maar dat geeft niks, 
want het swingt de pan uit!

het is hier leuk.



Als ze klaar zijn, 
klapt Borre in z´n handen.
‘Erg goed, hoor,’ zegt hij.
‘Maar toch mist dit orkest 
volgens mij nog iets...’
De Maestro kijkt een beetje 
verbaasd: ‘Wat ontbreekt er 
naar uw mening dan nog aan?’
‘Jullie hebben nog iemand nodig 
die de elektrische gitaar speelt,’ 
zegt Borre.
‘En dat wil ik wel doen, hoor! 
Wakka wakka wèw wèw 
wiedelewiedelewiew!’

hij weet wel wat hij wil.



‘Ik ben bang dat we hier geen 
elektrische gitaar hebben,’ 
spreekt de Maestro.
‘O, dat is nou jammer,’ zegt 
Borre een beetje teleurgesteld.
‘Maar wat voor instrument zal 
ik dan spelen?’
‘Nou, wat dacht u van de piano?’ 
vraagt de Maestro.

is dit iets voor jou?



Borre gaat achter de piano zitten.
Er zitten zo veel toetsen op dat 
het Borre duizelt.
De Maestro zegt dat het er 
achtentachtig zijn, maar het lijken 
er minstens negenentachtig.

Borre probeert te spelen wat de 
Maestro hem voordoet, maar het 
zijn te veel toetsen en al z’n vingers 
raken in de knoop.

het lukt hem niet.



‘Tsja, dat wordt niets met die piano,’ 
zegt de Maestro.
‘Wat denkt u anders van de tuba?
Daar zitten maar drie knoppen op.’

Borre blaast op het enorme koperen 
ding tot hij paars ziet en zelfs dan 
komt er alleen maar een zielig, klein 
piepje uit de grote toeter.

hij blaast zo hard 
als hij kan.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


