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Kasteeltuinen Arcen gefascineerd door zelf spelende 
muziekinstrumenten 
 

Nostalgie zul je zeggen. Al die mechanische muziekinstrumenten, zoals speeldozen, 
draaiorgels, grammofoons en nog veel meer. Jonge mensen kunnen zich er niet 
veel bij voorstellen, want zij zweren bij muziek op hun mobieltje en zijn vaste klant 
bij tal van streamingsdiensten. Kan je je de tijd nog herinneren toen in salons en 
woonkamers muziek weerklonk uit deze wonderbare instrumenten? Dan ben jij vast 
ook gefascineerd door deze zelf spelende muziekinstrumenten. 
 
 
Deze zomer kan je ze van zaterdag 7 juli t/m zondag 12 augustus komen bewonderen in 
Kasteeltuinen Arcen. Op de 2e verdieping van het Kasteel zijn meer dan 30 
muziekinstrumenten uit de periode 1800 tot begin 20ste eeuw te bewonderen en uiteraard 
ook te beluisteren. De instrumenten zijn nog allemaal operationeel en laten ‘live’ 
registraties horen van o.a. Rachmaninoff, Debussy en Gershwin.  
 
Laat je verrassen door de wondere wereld van mechanische muziekinstrumenten zoals 
pianola's, orchestrions, reproductie piano’s, speeldozen, draaiorgels en grammofoons. Ga 
terug in de tijd en ervaar hoe de muzikale wereld er uit zag toen er nog geen radio's, CD 
spelers of online streamingdiensten bestonden. De expo geeft een gevarieerde kijk op de 
instrumenten die destijds de salons en woonkamers sierden en geven je een impressie 
naar welke muziek werd er geluisterd. 
 
Deze collectie is met zorg samengesteld door de Nederlandse Pianola Sociëteit en is 
uitgeleend door diverse musea en particuliere verzamelaars. Leden van de Nederlandse 
Pianola Sociëteit zijn dagelijks aanwezig en geven graag uitleg over de collectie en de 
mechaniek achter deze bijzondere muziekinstrumenten.  
 
Orgelpunt is de bijzondere huisvleugel van Kasteel Arcen, een Steinway Welte vleugel, die 
vorig jaar volledig werd gerestaureerd. Zij speelt enkele keren per dag uit eigen beweging 
haar favoriete stukken.  
 
Ook voor kinderen is de expositie een luisterrijke ervaring! Zij kunnen een heus 
draaiorgeldiploma behalen door, na uitleg van de expert, zelf een muziekstuk te spelen. 
Bovendien hebben kinderen t/m 17 jaar in de maanden juli en augustus gratis toegang*.  
 
*één kind per betalende volwassene of seizoenkaarthouder. 
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