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Opdat de bladmuziek niet bij de eerste windvlaag een ommetje gaan maken

Ik bevestig mijn bladmuziek met
magneten aan de muziekstandaard. Op
dit idee kwam ik omdat ik zelf in een
band speel. Wij spelen ook vaak in de
open lucht en wanneer het begint te
waaien, waaien de bladen altijd weg. We
hebben al geprobeerd om de bladen
met wasknijpers vast te zetten, maar dat
ziet er zo stom uit en bovendien werkt
het niet echt.

Toen ben ik op jullie webpagina gestoten en had meteen het idee, de bladen met
kleine W-05-N kubusmagneetjes (www.supermagnete.de/dut/W-05-N) vast te
zetten. Dat ziet er goed en opgeruimd uit (zie onderstaande foto) en blijft echt
goed zitten - sindsdien is bij mij geen blad meer weggewaaid of omgeknikt.

Wanneer men de muziekstandaard opvouwt kan men de magneten er
eenvoudigweg aan laten zitten, omdat ze zo klein zijn - wasknijpers daarentegen
zouden storen en vermoedelijk omlaagvallen. Wanneer men de bladeren wil
uitwisselen, kan men de magneten eenvoudig op de standaard aan de kant
schuiven, omdat ze bijna geen plek innemen.
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Opmerking van het supermagnete-team: De zilverkleurige kubusmagneetjes zijn
weliswaar extreem klein en onopvallend, maar in de concrete gebruikssituatie
misschien toch iets te lastig te hanteren. Wij hebben goede ervaringen opgedaan
met magneten met een greepje: magneten mit kunststof kapje (www.
supermagnete.de/dut/M-PIN) of magneten met metalen greepje (www.
supermagnete.de/dut/M-52) kunnen heel goed worden vastgepakt en
omgeplaatst. Dus zijn dit ideale magneten voor musici. Onderstaand tonen wij u
een keus aan geschikte magneten uit ons assortiment:

Onze zwarte pinmagneten (www.
supermagnete.de/dut/M-PIN) in gebruik

Dankzij het greepje kunnen de magneten goed
worden verschoven

Gebruikte artikelen
8 x W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.de/dut/W-05-N)

Online sinds: 05.08.2009

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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