
 

Γνωρίστε το Καχόν - Ένα τύμπανο σε σχήμα κουτιού! 

Στην ακτή του Περού και σε μερικές άλλες χώρες της Λατινικής 
Αμερικής θα βρείτε ένα τύμπανο που είναι τετράγωνο. Αρχικά φτιαγμένο 
από συρταριέρες ή κιβώτια τα οποία χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία, το 
όργανο αυτό έχει έναν καταπληκτικό ήχο από μόνο του! Παίζεται σαν 
οποιοδήποτε άλλο τύμπανο - μπορείτε να το χτυπήσετε με τα χέρια, την 
παλάμη, τα δάχτυλά σας και να δημιουργήσετε υπέροχους ρυθμούς. 

Φτιάξτε το! 

Ένα cajon είναι βασικά ένα κουτί με μια στρογγυλή τρύπα ως ηχείο. 
Έτσι, μια απλή κατασκευή θα ξεκινούσε με ένα κουτί από χαρτόνι 
οποιουδήποτε μεγέθους - ακόμα κι ένα κιβώτιο παπουτσιών θα ήταν 
αρκετό. Για ένα καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα, μπορείτε να αγοράσετε 
ένα ξύλινο κουτί από ένα ξυλουργείο ή να αναζητήσετε ένα σε ένα 
κατάστημα παραγωγής. Ένας ενήλικας που ασχολείται με βασική 
χειροτεχνία ξύλου μπορεί να σας βοηθήσει να συναρμολογήσετε ένα 
ξύλινο κουτί για να ξεκινήσετε το έργο σας. Στη συνέχεια, θα χρειαστείτε 
μια τρύπα που θα λειτουργεί ως ηχείο  - το μέρος δηλαδή από όπου θα 
‘μεγεθύνεται’ και να διαφύγει ο ήχος. Σχεδιάστε και κόψτε έναν κύκλο 
στη μια μεριά του χαρτοκιβωτίου σας ή ζητήστε βοήθεια από έναν 
ενήλικα με την προετοιμασία για τα βαρύτερα ξύλινα κουτιά. Παρόλο 
που οι περισσότερες οπές είναι στρογγυλές, θα μπορούσατε να 
πειραματιστείτε με άλλα μεγέθη και σχήματα και να δείτε τι συμβαίνει! 
Μέσα στο καχόν σας κολλήστε σειρές από μεταλλικές αλυσίδες με 
μικρές μπίλιες οι οποίες θα δονούνται όταν κτυπάτε στο μπροστινό μέρος 
του οργάνου. 

 

 



Διακοσμήστε το! 

Εάν το καχόν σας είναι κατασκευασμένο από χαρτί ή χαρτόνι, 
χρησιμοποιήστε οτιδήποτε θέλετε για να το διακοσμήσετε. Χαρτί, 
μπογιά, κορδέλες, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες, σχέδια, στυλό ή 
σφραγίδες. Εάν εργάζεστε με ξύλο, ίσως θα θέλατε να προσθέσετε μια 
στρώση από βερνίκι αργότερα για να αποφύγετε το ξεθώριασμα των 
σχεδίων σας. 

 

Παίξ'το! 

Όλα τα κρουστά όργανα παίζονται με τη δημιουργία μιας διαδοχικής 
σειράς από ρυθμικά μοτίβα. Παίξτε σε διάφορες ταχύτητες και εντάσεις, 
με σκουπάκια, με το πόδι σας να πατά στο κάτω μέρος και γνωρίστε τους 
διαφορετικούς ήχους του. Συνοδέψτε με καχόν τα αγαπημένα σας 
τραγούδια. Το cajon σας ακούγεται υπέροχα όταν συνοδεύει με 
λατινοαμερικάνικα τραγούδια όπως τα La Bamba και La Cucaracha! 

 

Πηγή: http://www.dariamusic.com/color_Cajon.php 

 

 


