Proefles keyboard en orgel

Proefles

Keyboard
&
Orgel (zonder voetklavier)
Speel binnen 10 minuten
uw eerste melodie!

Proefles keyboard en orgel

Introductie
Muzieknotatie is een typisch westerse ontwikkeling. De meeste andere culturen kennen wel muziek, maar
spelen gaat meestal op het gehoor. In West-Europa ontstond er echter tijdens het Karolingische Rijk behoefte
aan een betere vastlegging van muziek. Deze behoefte was deels religieus, deels politiek. De Frankische koningen wilden graag wat meer eenheid in hun rijk aanbrengen en hun wens was nauw verbonden met de wens
van de Paus om geheel Europa katholiek te willen maken. Men wilde graag dat op dezelfde dag in heel Europa
in alle kerken precies dezelfde gezangen te horen waren.

Vóór deze tijd hadden de Grieken al pogingen gedaan om muziek te noteren, maar deze kunst was grotendeels vergeten, hoewel men al wel de noten van een bepaalde toonladder aangaf met letters A-B-C-D-E-F-G.
Deze letters gaven echter geen informatie over de grootte van de toonafstand tussen twee tonen en dus ook
niet over welke modus of toonladder het hier ging.

Het begin van de West-Europese ontwikkeling is het neumenschrift. Dit was een stelsel tekentjes dat aangaf
hoe een bepaalde gezongen lettergreep onderverdeeld werd, of een noot lang was, of hij de klemtoon had en
ook, tot op zekere hoogte, of een melodie omhoog of omlaag ging.

Het huidige, traditionele notenschrift blinkt niet bepaald uit in eenvoud. In een poging om een enorme theoretische onderbouwing in het muziekschrift aan te brengen, is een schrift ontstaan dat menigeen dwingt tot jarenlange studie, met als gevolg dat studie– en muziekboeken in een kast verdwijnen.

Menig keyboard of orgel lijdt een eenzaam bestaan, onder het stof of weggeborgen in een diepe kast. En dat
is jammer, want ’muziek’ als hobby verveelt nooit. Maar dan moet u wel kunnen spelen! Wilt u met plezier
muziek maken, zonder het muziekschrift te moeten interpreteren, maar gewoon door het van het blad te lezen? Dan is het Klavarschrift een prima alternatief; een muziekschrift, dat ontdaan is van alle overbodige ballast en waarbij u op papier exact ziet wat en hoe u de muziek moet spelen.

Wanneer u deze proefles doorneemt, merkt u hoe snel u vorderingen maakt en zelfs na deze ene les al aardig
muziek ten gehore kunt brengen.

Veel speelplezier!
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Het klavier
Hierboven ziet u een afbeelding van het klavier. Het klavier bestaat uit zwarte en witte toetsen. De zwarte
toetsen op het klavier staan in groepjes van twee en drie bij elkaar. Let goed op deze groepering, want dit is
één van de uitgangspunten van het Klavar muziekschrift.

De ‘centrale C’
Het klavier van uw keyboard kan een afwijkende grootte hebben, maar altijd is er sprake van een ‘centrale C’.
Dat is een witte toets, ongeveer in het midden van het klavier, links naast twee zwarte toetsen. Heeft u de
centrale C gevonden? Plak er dan tijdelijk een stickertje op. U hoeft er dan niet verder naar te zoeken.

De Klavar-notenbalk
Het Klavar muziekschrift is gebaseerd op het
klavier. Hiernaast ziet u een afbeelding van
het klavier waarin de centrale C staat aangegeven
Door de zwarte toetsen van het klavier trekken we nu een aantal lijnen van boven naar
beneden. Dit zijn de lijnen van de Klavar notenbalk. De lijnen van de notenbalk komen
dus ook in groepjes van twee en drie lijnen bij
elkaar te staan.
Voor het onderscheid worden de twee zwarte
lijnen naast de centrale C als stippellijn weergegeven.
U leest de Klavar-notenbalk van boven naar
beneden.
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Zwarte toetsen: zwarte noten
Zwarte toetsen worden als zwarte (dichte) noten
op de balklijnen van de notenbalk weergegeven.
Daardoor heeft iedere zwarte toets zijn eigen plekje op de notenbalk. In de drie voorbeelden hiernaast hebben we enkele zwarte toetsen aangegeven.
Probeer deze zwarte toetsen maar eens te vinden
op uw klavier.

Gefeliciteerd!
U hebt nu de basiskennis van het lezen van het
Klavar notenschrift en u bent daarmee klaar voor
uw eerste liedje.

Big Ben
Hiernaast staat het bekende Big Ben wijsje. Dat
gaat u nu spelen.
Zoek de zwarte toetsen één voor één op. Met welke vingers u de toetsen aanslaat, is nog niet belangrijk. Houd elke toets ingedrukt tot de volgende
aan de beurt is.

eerst deze
dan deze
daarna deze

Wanneer u het melodietje een aantal malen hebt
gespeeld, gaat het steeds vlotter en zult u ongetwijfeld het wijsje herkennen. Sla de noten zo regelmatig mogelijk aan en las na elke vier noten
een korte pauze in, voordat u verder gaat.

4

Proefles keyboard en orgel

Witte toetsen: witte noten
Net als de zwarte toetsen hebben ook de witte
toetsen, als witte open noten, hun eigen plekje op
de Klavar notenbalk.
Witte noten worden aangeduid met een rondje.
Anders dan de zwarte noten, staan de witte noten
niet óp, maar naast de lijnen van de notenbalk, op
precies dezelfde manier als de witte toetsen naast
de zwarte toetsen op uw klavier staan.
In de afbeelding hiernaast hebben we een aantal
witte toetsen als witte noot aangegeven op de
notenbalk. Probeer deze toetsen op uw klavier te
vinden.
Met noten die tússen de lijnengroepen staan, zoals
de tweede en de vierde noot , moet u altijd even
goed opletten. Er is namelijk plaats voor twee
open noten naast elkaar, zonder lijn ertussen. U
moet dus goed opletten of de open noot tegen de
groep van twee lijnen of tegen de groep van drie
lijnen staat.
Probeer nu de witte toetsen op uw klavier te vinden.
Wanneer dat gaat, speel dan het wijsje op de witte
toetsen, zoals u eerder het Big-Ben wijsje op de
zwarte toetsen speelde. Ook nu weer van boven
naar beneden lezen.
Begin heel langzaam en rustig. Wanneer u de melodie een aantal malen hebt gespeeld, gaat het
vanzelf vlotter en sneller. Speel alle noten achter
elkaar, zonder tussenpauzes.
Tegen de
2-lijnen groep
Tegen de
3-lijnen groep

Samenvatting
De Klavar-notenbalk bestaat uit groepen van
twee en drie lijnen overeenkomstig de verdeling
van de zwarte toetsen op het pianoklavier en
wordt van boven naar beneden gelezen.
De centrale C links van de twee stippellijnen.

Zwarte toetsen = dichte noten, door de lijnen
Witte toetsen
= open noten, tussen de
lijnen.
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Vingerzetting
Vlot spelen is alleen mogelijk wanneer u de juiste vingerzetting gebruikt. Daarom hebben we de vingers elk
een nummer gegeven. De nummering is voor de rechteren linkerhand hetzelfde.
In de oefeningen hiernaast staat boven een aantal noten
een cijfertje. Een ‘1’ boven een noot betekent dat die
noot met de duim moet worden aangeslagen. Een ‘2’ betekent aanslaan met de wijsvinger, een ‘3’ met de middelvinger, enzovoort.
Deze aanduiding van de vingerzetting wordt alleen waar
het nodig is bij de noten geschreven. Daarom staat niet
bij alle noten een cijfertje.
Maak er van het begin af een gewoonte van de voorgeschreven vingerzetting nauwkeurig toe te passen. Een
goede vingerzetting is een absolute voorwaarde voor een
goede speltechniek en vlot spel.
Wanneer u het nú met de vingerzetting niet zo nauw
neemt, moet u dat later met veel meer extra oefentijd
terugbetalen.

De notenstokken
Welke noten moet u met uw linkerhand en welke noten
met uw rechterhand spelen? Daarover kan in het Klavarschrift geen misverstand bestaan. We gebruiken daarvoor
de notenstokken:

Bij het Klavar notenschrift is dus altijd ondubbelzinnig te
zien met welke hand een noot moet worden gespeeld.
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De maatverdeling
Een muziekstuk bestaat niet alleen uit noten, maar ook uit maten en deze maten zijn weer onderverdeeld in tellen. De meest
gebruikte maten zijn de 3/4 maat
en 4/4 maat. De 3/4 maat bestaat uit drie tellen per maat en
de 4/4 maat uit vier tellen. Er zijn
veel andere maatsoorten, zoals
onder andere de 6/8ste en 7/8ste.
In de Klavar notenbalk wordt de
maat aangegeven met maatstrepen en tellijnen.
In het voorbeeld hiernaast zien
we dat de notenbalk twee maten
telt. De maten worden gescheiden door een doorgetrokken
streep, de ‘maatlijn’, en de maten
zijn genummerd.
Binnen de maten staan de tellijnen. Bij de eerste maat wordt
deze telling (1,2,3,4) aangegeven. De tellijnen worden aangegeven door een onderbroken streep.

De drietelsmaat
Het voorbeeld hiernaast is een 3-telsmaat: Er staan 3 tellen in elke
maat. De maatsoort is altijd bij de eerste maat van elk muziekstuk met
cijfers aangegeven.
Om goed in de maat spelen, moet u tellen. Dat lijkt misschien overbodig
en kinderachtig, maar dat is het beslist niet. Goed de maten tellen, is
nodig wanneer u later onbekende muziek gaat instuderen, muziek in een
lastige maatsoort gaat spelen of met anderen wilt samenspelen. En gelooft u het maar: ook professionele muzikanten tellen.
Doe nu, al tellend, de oefening hiernaast. Deze oefening speelt u alleen
met uw rechterhand, want de stokken staan naar rechts.
U telt 1, 2, 3; 1, 2, 3; enzovoort. De klemtoon valt telkens op de ’1’. Bij
‘1’ speelt u een nieuwe noot. Daar staat ook de nieuwe noot geschreven.
Elke noot duurt 3 tellen.
Tel regelmatig en houdt elke toets ingedrukt tot de volgende aan de
beurt is. En let op de juiste vingerzetting!

Bij een 3-telsmaat telt u: 1, 2, 3; 1, 2, 3; enzovoort,
met de klemtoon op de ‘1’.
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De viertelsmaat
Bij een viertelsmaat (4/4 maat) bestaat elke maat uit vier
tellen. U telt dus: 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; enzovoort.
In de oefening hiernaast staan de notenstokken allemaal
naar links; dit is dan ook een oefening voor de linkerhand.
Bovendien staan er zowel witte als zwarte noten in de oefening. Dat betekent dat u zowel witte als zwarte toetsen
moet gebruiken.
Op tel 1 speelt u de eerste noot, op tel 3 de tweede noot
en zo verder, het hele stuk door. Op tel 2 en tel 4 staat
geen nieuwe noot. Houd dan gewoon de toets ingedrukt.
Elke noot in deze oefening duurt twee tellen, behalve de
laatste noot; die duurt vier tellen. Tel vooral weer in een
gelijkmatig tempo.
U ziet dat op sommige plaatsen de tellijntjes zijn weggelaten. Dit is gebruikelijk, wanneer door de notenstokken
de maatverdeling al duidelijk genoeg is.

Bij een 4-telsmaat telt u:
1, 2, 3, 4 ; 1, 2, 3, 4; enzovoort
met de klemtoon op de ‘1’.

Het rustteken
Tot nu toe moest elke toets steeds ingedrukt blijven, tot de
volgende aan de beurt was en daarmee duurde elke noot
steeds tot de volgende.
Dat is echter niet altijd zo. Soms houdt een noot op voordat de volgende begint en is er een ogenblik stilte (een
pauze).
Moet een noot eerder eindigen dan het begin van de volgende, dan wordt dat aangegeven met een rustteken recht
onder de noot waar het voor geldt:
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Het stukje muziek hierboven staat in een vierkwartsmaat.
U telt dus 1, 2, 3, 4, enzovoort. In de eerste maat, op tel
1, de aangegeven toets indrukken. Op tel 2 die toets weer
loslaten. Op tel 3 de andere toets indrukken. Op tel 4 weer
loslaten. Op tel 1 van de 2e maat de zwarte toets indrukken en die loslaten op tel 3 (niet op tel 2, want daar staat
géén rustteken). Er volgt dan dus nog een pauze van 2
tellen, tot het einde van de maat.
Maak er een gewoonte van ook tijdens de pauzes in de
muziek gewoon door te tellen, het tellen dus niet onderbreken als u de toets loslaat.

De muziek hiernaast staat ook in een vierkwartsmaat. De
eerste vier maten speelt u met uw rechterhand, want de
stokken staan naar rechts; de maten 5 tot en met 8 speelt
u met uw linkerhand; de stokken staan naar links.
Hoewel dus de linkerhand in maat 5 pas aan de beurt is, is
het raadzaam deze vanaf het begin van het stukje, boven
de te spelen toetsen te houden, zodat u zonder haperen
kunt verder spelen.
Let goed op de rusttekens in de maten 2, 4 en 8 en let
bovendien op in maat 7: een noot van 2 tellen en daarna 2
noten van elk 1 tel.

Elke noot duurt tot de volgende voor dezelfde
hand. Behalve wanneer een rustteken aangeeft
dat de noot stopt.
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Met twee handen tegelijk:
God save the Queen (Engels volkslied)
Alstublieft, uw eerste echte muziekstuk. U speelt dit stuk
met twee handen tegelijk. Maar pas op: Ondanks dat de
Klavarmethode uitermate eenvoudig is, moet u natuurlijk
wel oefenen. Begin niet met twee handen tegelijk, maar
oefen de handen afzonderlijk en tel hardop.
Als er 2 noten aan één stok staan (zie de partij voor de
rechterhand), speelt u 2 noten tegelijk, met dezelfde hand.
In de derde maat, op de tellen 2 en 3 (rechterhand), ziet u
stippen staan. Dit zijn "doorklinkstippen". Met zo’n stip
geven we aan, dat de noot die er recht boven staat (dat is
dus de noot die u op tel 1 met de eerste vinger speelt), bij
tel 2 en eveneens bij tel 3 moet blijven doorklinken. Die
toets moet u dus niet loslaten, maar gedurende de gehele
maat 3 ingedrukt houden.
In de tweede maat staat een noot (voor de rechterhand)
tussen tel 2 en tel 3 in. Die wordt dus ook halverwege tussen die 2 tellen gespeeld. De noot op tel 1 van maat 2
duurt dus 1½ tel, en de daaropvolgende noot ½ tel. Rechts
naast de 2e maat staat hoe u tellen moet. Verderop, in de
maten 4, 8, 10 en 12 vindt u nog meer noten van 1½ en
½ tel.
In maat 11 ziet u in tel 2, en eveneens in tel 3
(rechterhand) twee noten na elkaar staan. Elk van deze
noten duurt dus ½ tel. - Op tel 1 van maat 13 staan ook
weer 2 noten van elk ½ tel.
Probeer eerst elke hand afzonderlijk te spelen, en als het
een beetje gaat, met beide handen tegelijk. Heel langzaam
beginnen en natuurlijk goed tellen.
Als het niet direct gaat zoals u wilt, bedenk dan dat dit een
stukje uit de 12e les is, waar u eigenlijk pas over twee of
drie maanden aan behoort te beginnen.
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Ervaren spelers
Heeft u al ervaring met muziek spelen, dan is het wellicht interessant om te proberen of u al iets terechtbrengt van het stukje op de volgende pagina. Het is het welbekende Wiegelied van Bernard Flies, dat vroeger
abusievelijk werd toegeschreven aan Mozart.
Wanneer dit uw eerste kennismaking met het Klavarschrift is, moet u waarschijnlijk nog erg naar de juiste
toetsen zoeken en zult u zich herhaaldelijk vergissen. Ook de maat en de duur van de noten zijn u waarschijnlijk nog niet helemaal duidelijk. Deze onderwerpen worden in de cursus uitgebreid behandeld.
Wanneer u de eerste tien lessen achter de rug hebt, kunt u muziekstukken als het Wiegelied van Bernard Flies
zonder al teveel moeite direct van het blad spelen, zonder haperingen en zonder eerst te moeten studeren!
Bent u een gevorderde speler, dan hoeft u echt niet helemaal opnieuw te beginnen. Alles wat u geleerd hebt
over speltechniek, zoals vingerzetting en muzikale voordracht, kunt u zondermeer weer toepassen. Het enige
dat ontbreekt is de leesroutine. Maar dat is iets wat u zich binnen korte tijd eigen maakt. En vanaf dat moment gaat voor u een (muziek)wereld open. Een wereld zonder kruisen en mollen, met maataanduidingen die
slechts voor één uitleg vatbaar zijn en een wereld waarin iedere noot op de notenbalk een eigen plaats heeft.
Een wereld van speelplezier!

Cursusinformatie
De schriftelijke cursus Keyboard en Orgel bestaat uit 78 lessen met een uitgebreide lesbeschrijving, verdeeld
over 6 pakketten van elk 13 lessen. Bij de eerste vier lespakketten zit een voorspeel-cd bij. Op deze cd’s worden alle muziekstukken uit de lessen voorgespeeld, zodat u zich een beeld kunt vormen van de manier waarop het stuk moet worden gespeeld.
Het lesgeld bedraagt € 45,00 per deel van 13 lessen (les 1-52) en € 39,90 (les 53-78).
Bij betaling van het volledige lesgeld voor de volledige cursus van 78 lessen in één keer ontvangt u 15% korting en betaalt u in plaats van € 260,00 slechts € 221,00.
Aanmelden:

Via de Klavarskribo-website, www.klavarskribo.nl.
Schriftelijk aan Stichting Klavarskribo, Postbus 39, 2980 AA Ridderkerk
Per telefoon: 0180 41 23 39
Per e-mail aan info@klavarskribo.nl

U betaalt per serie van dertien lessen en kunt dus per serie besluiten of u doorgaat.

De Klavar-voordelen op een rij
Geen kruisen en mollen.
Alle noten hebben een eigen plaats op de notenbalk.
Plaatsing van de noten geeft ondubbelzinnig de duur van de noten aan.
Snel resultaat.
Meer resultaat met minder inspanning.
Spelen voor je plezier.
Nagenoeg alle muziek verkrijgbaar én speelbaar.
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