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Piano Speelplezier, Les 1
Introductie
Dit is de eerste les van de Klavarcursus Piano. En we doen u al direct een belofte:
Het Klavarschrift is zó eenvoudig, dat u aan het einde van deze les in staat bent
om de muziek te “lezen”!
In deze eerste les leert u de basisprincipes van het Klavarschrift. U leert hoe u de
noten moet lezen en hoe u de juiste vingerzetting toepast. In de tweede les leert
u alles over de verschillende maatsoorten. En dan, geloof het of niet, vanaf les
drie kunt u zich volledig concentreren op uw speelvaardigheid!
Aan het einde van deze cursus, die uit 78 lessen bestaat, mag u zich ‘gevorderd
pianospeler’ noemen en kunt op semi-professioneel niveau (C-niveau) direct vanaf
het blad zonder haperingen muziek spelen. En dat is het waar het u om gaat. Want
u wilt muziek spélen en niet ‘eindeloos oefenen’.
Is de Klavar-notatie dan een garantie voor succes en kunt u straks zonder moeite
spelen als Wibi Soerjadi? Nee, natuurlijk niet. Want zelfs wanneer het lezen van
de muziek geen enkel beletsel meer vormt, moet u de muziek vanaf het blad wel
‘vertalen’ naar uw vingers. De techniek van het pianospelen is net zo lastig of, zo
u wilt, moeilijk als bij iedere andere notatie. Daar verandert spelen via de Klavarnotatie niets aan. Het betekent dat u ook bij de Klavar-notatie moet oefenen in de
techniek van het spel.
Iedere les bestaat uit tekst en een aantal muziekstukken. Zeker wanneer u
enthousiast bent, (is er een andere reden om deze cursus te volgen?) is de
verleiding groot om direct met de muziek aan de slag te gaan. Bedenk dan wel,
dat iets fout áánleren gemakkelijker is dan diezelfde fout weer afleren. Lees
daarom eerst de tekst. Daarin staat beschreven hoe de muziek moet worden
uitgevoerd en waar u op moet letten. Pas ook vanaf het allereerste begin de juiste
vingerzetting toe. Doet u dit niet, dan komt u absoluut in de problemen bij de wat
meer gecompliceerde muziek waar u, bij gebruik van de Klavar-methode, al
verassend snel aan toe bent.
Wij wensen u 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 belangrijkste uitgangspunten van het Klavar muziekschrift.
De ‘centrale C’
Het klavier van uw piano kan een afwijkende grootte hebben, altijd is er
echter 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 - nummer 1 - 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.
Wanneer u het melodietje een aantal malen
heeft gespeeld, gaat het steeds vlotter en
herkent u ongetwijfeld de melodie. Sla de
noten zo regelmatig mogelijk aan en las na
elke vier noten een korte pauze in, voordat u
verder gaat.
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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 noten aangegeven op de notenbalk. Probeer deze
toetsen op uw klavier te vinden.
Bij 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

2

Tegen de
2-lijnen groep.

vinden.
Wanneer dat gaat, speel dan het wijsje

Tegen de

nummer 2 op de witte toetsen, zoals u

3-lijnen groep.

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

gespeeld,

een

gaat

aantal

het

malen

vanzelf

heeft

vlotter

en

sneller. Speel alle noten achter elkaar,
zonder tussenpauzes.
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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.

De juiste lichaamshouding
Voor een goed resultaat is de juiste lichaamshouding
belangrijk. Wanneer u onderuit gezakt achter uw piano
zit, heeft dat invloed op uw spel. (Om nog maar te
zwijgen over de invloed die het op uw rug heeft.)
Probeer zoveel mogelijk rechtop achter de piano te
zitten.
Niet alleen rechtop zitten is belangrijk, ook de juiste
hoogte is van grote invloed op uw spel. Wanneer u uw
handen op de toetsen legt, wijst uw bovenarm iets naar
voren, terwijl uw onderarm ongeveer horizontaal is.
Gebruik een goede pianokruk die in hoogte verstelbaar
is en ook voldoende solide staat, zodat u zonder
wiebelen of balanceren achter de piano zit.
Uw voeten zet u links en rechts naast de pedalen. Deze
pedalen heeft u voorlopig nog niet nodig. Hooguit kunt
u, wanneer u wat minder ‘lawaai’ wilt maken het
linkerpedaal tijdens uw spel indrukken. Daarmee
dempt u het geluid.
Het middelste pedaal en het rechterpedaal laten we
voorlopig met rust. Met deze pedalen kunt u noten
laten doorklinken, maar voorlopig betekent dit alleen
maar dat u allerlei geluiden door elkaar hoort. Later in
de cursus komen we op het gebruik van deze twee
pedalen terug.
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Ontspannen zitten
Zeker in het begin is pianospelen ‘spannend’.
Dat merkt u ongetwijfeld wanneer u na een half
uur oefenen opstaat. Ongemerkt heeft u uw
spieren aangespannen. Dat is echter nergens
voor nodig. Sterker nog, het komt uw spel
beslist niet ten goede, wanneer u min of meer
verkrampt achter uw piano zit. Wees er daarom
vanaf het allereerste begin alert op dat u uw
spieren niet onnodig aanspant. Ontspan, piano
spelen is plezier.
Houding van uw handen
Houdt u handen, net als uw onderarmen,
tijdens het spelen horizontaal. De juiste
houding van uw handen ziet u hiernaast.
Wanneer u voornamelijk op de zwarte toetsen
speelt, mag u uw hand wat verder naar voren
schuiven, zodat u ook met uw duim en uw pink
de zwarte toetsen kunt bereiken.

Aanslaan
In het begin heeft u ongetwijfeld nog moeite
met een mooie gelijkmatige aanslag. Ook
hiervoor geldt: oefening baart kunst. Druk de
toetsen niet langzaam in, want dan geven ze
geen geluid. Geef de toets met uw vinger een
‘zetje’ zonder al teveel krachtsinspanning en
houd de toets daarna ingedrukt tot de volgende
aan de beurt is. Terwijl de volgende toets
wordt ingedrukt, laat u gelijktijdig de
voorgaande los. Op deze manier krijgt u het
beste resultaat.
Houd tijdens het spelen met uw vingers zoveel
mogelijk contact met de toetsen waar uw
vingers op staan. Doet u dat niet, dan loopt u
het risico dat bij het aanslaan van een toets de
overige vingers van hun plaats raken.
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Rechterhand, zwarte noten
Zet de vijf vingers van uw rechterhand op de
vijf zwarte toetsen rechts van de centrale C.
Schuif uw hand wat naar voren, zodat u met
uw duim en vingers de zwarte toetsen goed
kunt bereiken. U gaat nu de nummers 3, 4
en 5 spelen.
De afstand tussen alle noten is gelijk. Dit
betekent dat alle noten even lang duren.
Maak er vanaf het allereerste begin een
gewoonte van om de maat te tellen en houd
daarbij een normaal wandeltempo aan: ééntwee, één-twee, enzovoort.
De dikke streep onderaan de nummers 4 en
5 geeft aan dat het stukje uit is.
In het begin zult u nog genoeg moeite hebben
om de juiste toetsen te vinden en daarvoor de
juiste vingers te gebruiken, maar dat komt
met de nodige oefening wel in orde.
Oefen niet te lang achter elkaar. Maar oefen
wel regelmatig. Bijvoorbeeld elke dag een
half uurtje. Dat geeft een beter resultaat dan
eenmaal per week een paar uur achter elkaar.
Speel in het begin langzaam en rustig.
Wanneer u het stukje wat meer ‘in de vingers’
krijgt, kunt u het tempo verhogen.
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Rechterhand,
noten

witte,

open

Nummer 6, 7 en 8 zijn oefeningen op de witte toetsen. Zet uw
duim op de centrale C en uw vier
vingers op de vier toetsen rechts
daarvan. Let erop dat u uw
spieren niet onnodig aanspant!
De eerste noot speelt u met uw
duim, de tweede met uw wijsvinger en zo verder. Herhaal de
oefening tot het vlot gaat.
Probeer zo weinig mogelijk naar
uw vingers te kijken, zodat u
zich erin oefent de toetsen op
gevoel te vinden.
6
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Studeertips
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

Concentratie is een eerste vereiste. Studeer nooit plichtmatig,
wanneer u uw hoofd er niet bij hebt. Vermoeid en niet geconcentreerd
studeren, is niet alleen vervelend, maar ook nutteloos.
Studeer regelmatig. Zes maal tien minuten levert veel meer resultaat
op dan eenmaal 60 minuten achter elkaar.
Herhalen is belangrijk. Maar doe het wel met verstand. Het staat niet
vast dat tien maal herhalen meer, of een beter, resultaat oplevert dan
vier maal herhalen.
Maakt u een fout, ga dan eerst na wát er fout ging en waaróm het
fout ging, voordat u het probeert over te doen.
De juiste noten instuderen is belangrijk, maar een goede voordracht
is misschien nog wel belangrijker.
Een nieuw stuk studeert u langzaam geconcentreerd en nauwkeurig
in. Wanneer u het stuk ‘in de vingers’ hebt, kunt u aan het juiste
tempo gaan werken.
Speel zacht en genuanceerd. Uw piano is geen hamertje-tik spel.
Kijk vanaf het allereerste begin zo min mogelijk naar uw handen en
houd uw blik zoveel mogelijk op de bladmuziek. Train uw vingers als
vanzelf de juiste toetsen te vinden.
In het algemeen kunt u, wat u in gedachten precies kunt voorstellen
ook zonder haperen spelen. Studeren moet eigenlijk ook meer een
denk- dan een bewegingstraining zijn.
Verdiep u in de stukken die u speelt. Bestudeer ook vorm en de
achtergronden ervan. Lees over de componist, over de stijl, over de
uitvoeringspraktijk. Luister naar interpretaties van andere pianisten.

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, zie rechterzijde
Bij het Klavar notenschrift is dus altijd
ondubbelzinnig te zien met welke hand een
noot moet worden gespeeld.
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Vingerzetting
Vlot spelen is alleen mogelijk wanneer u de juiste
vingerzetting gebruikt. Daarom hebben we elke
vinger een nummer gegeven. De nummering is voor
de rechter- en linkerhand hetzelfde:
4

3 2

2

5

3 4
5

1

1

In de oefeningen die hierna volgen, 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.
Alleen waar het nodig is staat de vingerzetting
aangegeven. Daarom staat niet bij alle noten een
cijfertje.
Maak er, vanaf het begin 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.
U gaat nu de nummers 9 tot en met 13 oefenen.
Houdt elke toets ingedrukt tot de volgende aan de
beurt is. Zoals u aan de nootstokken kunt zien, zijn
nummer 9, 10 en 11 oefeningen voor de rechterhand
en nummer 12 en 13 oefeningen voor de linkerhand.
Afhankelijk van of uw links- of rechtshandigheid,
gaat het spelen met de rechter- of linkerhand in het
begin moeizamer en stroever. Laat u daardoor niet
ontmoedigen. U zult merken dat na een paar lessen
dit verschil verdwenen is.
Houdt de voorgeschreven vingerzetting in de gaten,
dan komt u niet met uw vingers in de knoop!
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10

11

12

13
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De Klavar-methode in een notendop

Dit is de Klavar-methode in een notendop. Hierboven ziet u het pianoklavier.
Door de zwarte toetsen zijn lijnen getrokken. Dat is de Klavar-notenbalk,
de twee lijnen rechts van de centrale C zijn gestippeld.
•
•
•
•
•

De zwarte toetsen worden aangegeven door zwarte, dichte noten dóór
de lijnen van de notenbalk.
De witte toetsen worden aangegeven door witte, open noten tussen de
lijnen van de notenbalk.
Bij noten die met de linkerhand moeten worden gespeeld, staan de
notenstokken naar links.
Bij noten die met de rechterhand moeten worden gespeeld, staan de
notenstokken naar rechts.
De juiste vingerzetting wordt aangegeven door middel van cijfertjes bij
de noten.
rechterhand
linkerhand
4 3 2
2 3 4
5

5

1
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De maatverdeling
Muziek bestaat niet alleen uit noten, maar ook uit maten en deze maten
weer uit tellen. De meest gebruikte maten zijn de driekwartsmaat en
vierkwartsmaat. De driekwartsmaat bestaat uit drie tellen per maat en de
vierkwartsmaat uit vier tellen. Er zijn veel meer maatsoorten, zoals de
6/8ste maat en de 7/8ste maat, maar deze komen minder vaak voor.
In de notenbalk wordt de maat aangegeven met maatstrepen en tellijnen.
1

In nummer 1 telt de
notenbalk drie maten.
De
maten
worden
gescheiden door een
doorgetrokken
streep,
de ‘maatlijn’.
Binnen de maten staan
de tellijnen. Bij de eerste
maat wordt deze telling
(1,2,3) aangegeven. De
tellijnen worden aangegeven
door
een
onderbroken streep.
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De driekwartsmaat
Nummer 2 is een voorbeeld van een driekwartsmaat: Er staan 3 tellen in elke maat. De maatsoort
wordt bij de eerste maat altijd met cijfers
aangegeven.

2

Om goed in de maat spelen, moet u tellen. Dat lijkt
misschien 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.
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De vierkwartsmaat
Nummer drie heeft een vierkwartsmaat. Bij een
vierkwartsmaat (4/4 maat) bestaat elke maat uit
vier tellen.
U telt dus:
1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; enzovoort.

Eindstreep
Aan het einde van elk muziekstuk staat een dikke
streep; de ‘eindstreep’. Deze eindstreep geeft aan
dat het muziekstuk uit is.
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In nummer 4 staan de notenstokken allemaal naar
rechts; dit is - net als oefening 2 - een oefening voor
de rechterhand.
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.
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..
Nummer 5, Good King Wenceslas
een Engels kerstliedje, heeft weer
een vierkwartsmaat.
In de tweede maat speelt u een noot
op tel 1, tel 2 en tel 3. Op de vierde
tel staat geen noot. U houdt daar de
noot van de derde tel aan. Deze
duurt dus 2 tellen.
Let op: Elke noot duurt tot de
volgende.
Zo speelt u het hele stukje door.
Uitsluitend noten van één tel en
noten van twee tellen.
Waarschijnlijk moet u dit stukje een
aantal keren oefenen, voor u het
zonder haperen of vergissen kunt
spelen. Vooral regelmatig doortellen
wanneer een noot twee of vier tellen
duurt, is in het begin beslist niet
gemakkelijk.
Speel nummer 6 op dezelfde manier
als beschreven bij nummer 5.
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7

8

Tellen met accent
Bij het tellen van een vierkwartsmaat
krijgt de eerste tel altijd de nadruk of
het accent. Dat wil zeggen, dat u bij
het tellen “één” wat luider uitspreekt
en de desbetreffende noot (de noot op
de maatlijn) wat luider speelt.
Probeert u het maar. U zult merken
dat het tellen u dan gemakkelijker
afgaat.
Bij een vierkwartsmaat hoort eigenlijk
ook nog een licht accent op de derde
tel. U telt dan:
1— accent
2— geen accent
3— licht accent
4— geen accent
1— accent, enzovoort.

Nummer 7 is dezelfde oefening, als
nummer 2, maar nu voor de linkerhand;
de notenstokken wijzen naar links. Het
is een drietelsmaat. U telt dus
1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, enzovoort.
Elke noot duurt drie tellen.
Alleen de laatste noot duurt zes tellen
(maat 7 en 8).
Oefening nummer 8 heeft ook een
driekwartsmaat. In de maten 1, 2, 3, 5
en 6 staat telkens een noot van 2 tellen,
gevolgd door een noot van 1 tel. In de
maten 4, 7 en 8 staat maar één noot.
Deze noten duren dan ook drie tellen.
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9

Nummer 9 en nummer 10 zijn oefeningen in de vierkwartsmaat. U telt:
1 - 2 - 3 - 4, 1 - 2 - 3 - 4,
enzovoort.
Eerst langzaam en rustig proberen te
spelen. Goed doen is de hoofdzaak.
De snelheid komt vanzelf wel.
Vergeet u het accent niet? Dus de
noten op tel 1 wat luider aanslaan,
dan de noten op de andere tellen en
bij de vierkwartsmaat de derde tel
een licht accent.
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Oefening baart kunst
Nu, aan het einde van deze tweede les, heeft u al een aardig idee van de
basisbegrippen van de Klavarmethode. De eenvoud van het Klavar
muziekschrift is dan ook een belangrijk voordeel.
Maar een eenvoudig notenschrift betekent niet dat het spelen zélf ook
eenvoudig is. U zult flink moeten oefenen om de muziek vlot te kunnen
spelen.
Het geheim van vlot spel is dan ook eigenlijk helemaal geen geheim, maar
gewoon een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
Oefen wel op de juiste manier. Wanneer u tien of twintig keer iets goed
doet, gaat het praktisch vanzelf en blijft u het ook goed doen.
Maar wanneer u tien of twintig keer iets verkeerd doet, blijft u het
automatisch verkeerd doen. Let u bijvoorbeeld niet op de juiste
vingerzetting, dan blijft u altijd haperend spelen.
Daarom is het belangrijk vanaf het allereerste begin de tijd te nemen om
de dingen direct goed aan te leren. Begin oefeningen en muziekstukjes
heel langzaam: in de juiste maat en met de juiste vingerzetting.
Pas wanneer alles goed gaat, kunt u het tempo verhogen.
In de derde les gaat u verschillende stukjes muziek spelen; ook met beide
handen tegelijk. Door de oefeningen in deze eerste twee lessen kunt u zich
daar grondig op voorbereiden. Hoe beter u deze bestudeerd hoe mooier u
de stukjes straks kunt spelen.
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Notennamen
Iedere noot op de notenbalk heeft een naam. In de eerste les kwamen
we al de ‘centrale C’ tegen. De witte, open noten hebben de namen C,
D, E, F, G, A en B en vervolgens weer C, D, enzovoort.
De namen van de zwarte noten zijn afgeleid van de namen van witte,
open noten die rechts of links van de betreffende zwarte noot ligt. De
notennamen afgeleid van de witte noot aan de rechterzijde zijn
achtereenvolgens Des, Es, Ges, As, Bes en de namen afgeleid van de
witte noten aan de linkerzijde heten achtereenvolgens Cis, Dis, Fis, Gis,
Ais.

Voor het spelen is het niet belangrijk van welke noot de zwarte noten
zijn afgeleid. Bij de uitleg van toonaarden zal uitgelegd worden welke
variant gebruikt wordt afhankelijk van de toonaard.
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Het rustteken
Soms houdt een noot op voor de volgende begint.
We noemen dit een ‘rust’. Een rust is net zo
belangrijk als de noot die er voor en er achter staat.
Wanneer een noot eerder moet eindigen dan het
begin van de volgende noot, wordt dit aangegeven
met het rustteken:

Het rustteken staat, zoals in nummer 1, altijd recht
onder de noot waarvoor het teken geldt.

Nummer 2 bestaat uit twee driekwartsmaten. De
eerste maat bevat drie noten, die u achtereenvolgens
met de pink, middelvinger en wijsvinger van uw
rechterhand aanslaat.
De tweede maat telt slechts één noot, die u met de
duim van uw rechterhand aanslaat. Normaal zou deze
noot, in een driekwartsmaat, drie tellen duren. Op de
derde tel ziet u echter het rustteken staan. Dit
betekent dat deze noot maar twee tellen duurt en de
laatste tel ‘stil’ is.
Oefen nummer 2 enkele malen en tel hardop: 1 – 2 –
3, 1 – 2 en op tel 3 laat u de toets weer los.

Nummer 3 bestaat uit twee vierkwartsmaten. In de
eerste maat, op tel 1 slaat u de aangegeven toets (A)
aan. Op tel 2 laat u de toets weer los. Op tel 3 de
volgende toets (G) aanslaan en op tel 4 weer loslaten.
Op tel 1 van de tweede maat de laatste toets (GES)
aanslaan en op tel 3 weer loslaten. (Let op: niet op tel
2 loslaten, want het rustteken staat pas op de derde
tel en niet op de tweede.) De laatste rust is dus twee
tellen lang.

2
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4
In oefening nummer 4 speelt u zowel met de
rechter- als de linkerhand. In de maten 1 tot en met
4 staat de notenstok naar rechts; u speelt deze
noten met uw rechterhand. In de maten 5 tot en met
8 staat de notenstok naar links; deze noten speelt u
met uw linkerhand.
In dit stukje heeft u uw linkerhand pas in maat 5
nodig. Maak er echter een gewoonte van allebei uw
handen boven het klavier te houden.
Het stukje is een viertelsmaat. U telt dus 1 – 2 – 3
– 4, 1 – 2 – 3 – 4, enzovoort. (Let op: het accent op
de eerste tel en een licht accent op de derde tel.)
Begin ook nu weer met rustig en langzaam tellen.
Hou de rusttekens in de maten 2, 4, 6 en 8 goed in
de gaten en pas ze op de juiste manier toe. Let
bovendien goed op in maat 7. U begint daar met een
noot van twee tellen en daarna twee noten van één
tel.
U ziet dat op sommige plaatsen de tellijntjes zijn
weggelaten. Dit is gebruikelijk, wanneer door de
notenstokken de maatverdeling al duidelijk genoeg
is.
Wanneer u nummer 4 eenmaal onder de knie heeft,
leveren de nummers 5 en 6 geen moeilijkheden
meer op. De noten van de maten 1 tot en met 4 van
nummer 5 speelt u met uw rechterhand. De noten
van de maten 5 tot en met 10 met uw linkerhand en
tenslotte de noten van de maten 11 en 12 weer met
uw rechterhand.
Ook nummer 6 speelt u beurtelings met uw
rechter- en linkerhand.
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5 Winter Adé, Duits volksliedje

4

6 Au Claire de la Lune, Frans volksliedje
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Met twee handen tegelijk
In nummer 7 gaat u met twee handen tegelijk spelen. Laat de moed niet
zakken, wanneer het niet direct helemaal goed gaat. Oefen regelmatig. Dan
merkt u snel genoeg dat het beter gaat en dat u bijna automatisch de juiste
toetsen aanslaat.
Begin met de noten voor de rechterhand en daarna met die voor de
linkerhand. Let erop dat u goed telt en leg het accent in elke maat op de
eerste tel.
Rechterhand: In maat 4 op de derde tel staat een rustteken. Op tel 1 van
maat 5 speelt u weer verder. Hetzelfde geldt voor maat 8 en in maat 16.
Linkerhand: Op tel 1 van maat 3 begint de linkerhand met de D. Deze
duurt de hele maat. Maat 4 begint met de B voor de middelvinger. Deze
eindigt op tel 3. De volgende noot voor de linkerhand is weer de D, deze
staat pas op de eerste tel van maat 7.
De D op tel 1 van maat 9 duurt 6 tellen (2 maten lang). De noot duurt tot
tel 1 van maat 11, waar G twee maten lang wordt aangehouden, tot het
rustteken op tel 1 van maat 13. In maat 13 en maat 14 heeft de linkerhand
‘rust’.
Wanneer u zowel de partij voor de rechterhand als de partij voor de
linkerhand een beetje ‘in de vingers’ hebt, gaat u het stukje met twee
handen tegelijk spelen. Let goed op de juiste vingerzetting.
Houdt de duim van uw linkerhand boven de D op tel 1 van maat 3 en dan
gaat u heel langzaam beginnen. Op tel 1 van maat 3 valt heel rustig de
linkerhand in. U houdt de toets ingedrukt, terwijl u met uw rechterhand de
volgende noten speelt. U merkt ongetwijfeld, dat uw linkerhand de rechter
wil volgen; blijven oefenen, dan gaat het vanzelf goed.
Let er bij het spelen van de melodie op, dat noten, waarvan de
notenstokken op gelijke hoogte op de notenbalk staan ook gelijktijdig
worden gespeeld. De ene hand mag natuurlijk niet verder zijn dan de
andere hand.
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7 Koekoek
In

maat

4

ziet

u

twee

rusttekens naast elkaar staan.
Dit beteken dat zowel de toets
van de rechterhand als de toets
van

de

linkerhand

daar

gelijktijdig moeten worden losgelaten.
Na de nodige oefening kunt u
nummer

7

vlot

haperen

spelen

en
en

zonder
kunt

u

beginnen met de oefeningen 8
en 9. U zult merken dat het
oefenen van deze nummers
aanmerkelijk vlotter gaat dan
nummer 7, maar overhaast u
niet.
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In nummer 8, een Engels dansliedje, speelt de
linkerhand het hele stukje ononderbroken mee.
Oefen eerst de partij voor de rechterhand en daarna
de partij voor de linkerhand.

8 Engels dansliedje

Het stukje staat in een driekwartsmaat. Zorg er voor
dat u goed telt en speel met het accent op de eerste
tel van elke maat.
De noten voor de linkerhand duren allemaal 3 tellen,
behalve in maat 8. Daar duren de noten voor de
rechter- en de linkerhand allebei 2 tellen; de derde
tel is een rust.
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Nummer 9, Araro mi niño is melodie met een
vierkwartsmaat. U telt dus weer
1 – 2 – 3 – 4, 1 – 2 – 3 – 4, enzovoort.
Daarbij legt u het accent op de eerste tel en een
lichter accent op de derde tel. Studeer ook nu eerst
de partij voor de rechterhand in en daarna de partij
voor de linkerhand.
De rechterhand zal waarschijnlijk geen problemen
opleveren. Let nog wel even op maat 4. Zowel de
D voor de linkerhand als de A voor de rechterhand
worden 4 tellen aangehouden.
In de partij voor de linkerhand duurt de eerste noot
(G) een hele maat, plus nog 2 tellen in de tweede
maat, dus in totaal 6 tellen.
Wanneer u beide partijen vlot kunt spelen, gaat u
weer oefenen met het samen spelen van de
partijen voor uw rechter- en linkerhand.
Wanneer u elke dag rustig op deze stukjes oefent,
gaat het vanzelf vlotter en beter. Probeer in het
begin vooral niet te vlug te spelen. Dat komt na
wat oefening vanzelf wel. Zorg er ook voor dat u
ontspannen achter de piano zit. Wanneer u merkt
dat u verkrampt zit en misschien zelfs pijn in uw
schouders en vingers krijgt, bent u duidelijk
verkeerd bezig. Dat komt uw spel niet ten goede.
Zelfs professionele pianisten maken, voor ze gaan
spelen hun spieren los. Doe dit ook gerust, trek uw
schouders op en laat ze weer zakken, en schudt uw
armen en vingers.
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Aanslagoefening
Pianospelen betekent dat u in staat bent om de muzieknotatie om te zetten
naar het aanslaan van de juiste toetsen op het juiste moment. Maar als u
zich hiertoe beperkt krijgt de muziek iets mechanisch: het gevoel in de
muziek ontbreekt. En bij muziek draait het juist om gevoel. Er is een bijna
ontelbare hoeveelheid muzieksoorten: wals, polka, mars, blues, reggae,
beat. En iedere muzieksoort stelt zijn eigen eisen aan de uitvoering van de
muziek.
Góed pianospelen betekent dat u zelf bepaalt, welk effect de aanslag van
een toets zal opleveren. Dat vereist veel oefening, want de spieren van uw
armen, handen en vingers moeten daarvoor meestal veel nauwkeuriger
werk verrichten dan zij normaliter gewend zijn.
De volgende oefeningen zijn bedoeld om elke vinger afzonderlijk de juiste
bewegingen voor de aanslag te leren. Houd de vijf vingers van de
rechterhand, licht gekromd, boven deze vijf toetsen:

Ze liggen op uw piano wat verder naar rechts, dan waar u tot dusver met
de rechterhand speelde.
Sla met uw duim de C aan en houdt de toets ingedrukt. De duim fungeert
als ’steunvinger’. De andere vingers liggen op de toetsen. Licht nu de
wijsvinger enige centimeters op en sla de D aan. De overige vingers en uw
duim bewegen niet. Direct na het aanslaan komt uw wijsvinger weer in de
uitgangspositie en ligt weer los op de D-toets. Herhaal dit een tiental malen
en zorg ervoor dat de duim en de overige vingers niet bewegen.
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Daarna herhaalt u de oefening met uw middelvinger, waarmee u de E
aanslaat, uw ringvinger (de F) en uw pink (de G). Ongetwijfeld is de
oefening voor uw ringvinger en pink het lastigst. Wanneer u uw ringvinger
optilt wil uw pink mee en wanneer u uw pink optilt om de G aan de slaan,
wil de ringvinger mee.
Ook hier geldt: flink blijven oefenen, dan gaat het vanzelf beter.
Nadat alle vingers van de rechterhand, behalve de duim, op deze wijze een
beurt hebben gehad, nemen we de linkerhand. Hiervoor nemen we de
volgende toetsen:

U plaatst eerst uw duim als steunvinger op G. (Niet teveel drukken, het
gewicht van uw duim zelf is bijna al voldoende). Vervolgens doet u de
oefening net als met uw rechterhand.
Misschien zijn de ringvinger en pink van uw linkerhand nog minder soepel,
dan die van uw rechterhand. Doe dan de oefening met uw linkerhand wat
frequenter.
Maak er voorlopig een gewoonte van deze oefening elke dag een aantal
keren te doen. Net zo lang tot uw vingers precies dát doen wat u wilt dat
ze doen.
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Nummer 1 is een etude. Vanaf les 4 vindt u de muziek in de aparte muziek
uitgave behorende bij deze cursus. Een etude is een muziekstuk, speciaal
bedoeld om één of meer specifieke moeilijkheden te oefenen. Bij déze etude
gaat het vooral om het oefenen van uw rechterhand.
De moeilijkheid in dit oefenstuk bevindt zich vooral in de maten 9 tot en
met 12. Oefen deze maten daarom eerst, totdat u dit gedeelte regelmatig
en zonder haperen en met de juiste vingerzetting kunt spelen.
Begin langzaam. De etude staat in een vierkwartsmaat. Denk aan de
accenten op de eerste en de derde tel van elke maat.
Uw handen blijven steeds op dezelfde plaats. Elke vinger heeft zijn ‘eigen’
toets. En let er vooral op dat, terwijl u de ene toets omhoog laat komen,
gelijktijdig de volgende wordt aangeslagen. De tonen volgen elkaar zonder
onderbreking op. Zorg ervoor dat de tonen ná elkaar en niet door elkaar te
horen zijn. Luister goed naar wat u speelt!
Speel eerst de hele partij voor uw rechterhand. Speel daarna een aantal
keren de partij voor uw linkerhand. Wanneer dat in beide gevallen soepel
gaat, probeert u het – langzaam aan – met beide handen tegelijk.
Gedeelten, waar het niet dadelijk lukt, oefent u nog eens afzonderlijk.
Let op de rusttekens. In maat 4 staat een rustteken op de derde tel en in
de maten 8 en 16 staat een rustteken op de vierde tel.
Oefen dagelijks en na verloop van tijd merkt u ongetwijfeld dat het u steeds
vlotter af gaat. Wanneer u de etude in het juiste tempo speelt, duren de
16 maten waaruit dit muziekstuk bestaat ongeveer een halve minuut. Dat
is per seconde circa 2 tellen. Probeer niet dit tempo direct al te halen, want
dan is het zeker, dat u slordig en onafgewerkt gaat spelen. Goed spelen is
in dit stadium belangrijker dan het tempo! De snelheid komt vanzelf door
veel te oefenen.

Studietips
Voor elk nieuw in te studeren muziekstuk geldt:
 goed tellen;
 de partijen voor de rechter- en linkerhand afzonderlijk instuderen;
 het accent op elke eerste tel;
 heel langzaam beginnen en wanneer het goed gaat telkens wat vlotter.
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De melodie van nummer 2 zult u zeker kennen. Het is geïnspireerd door
het geluid van de belletjes op de slee. De herhaling van de tonen gaat in
het ritme van de paardenhoeven.
Het is belangrijk om een accent op de eerste tel te geven en een zwakker
accent op de derde tel; zo’n lichter accent wordt ook wel ‘nevenaccent’
genoemd. Op die manier klinkt het minder monotoon, ritmischer en u zult
minder snel verward raken door al die zelfde noten.
Ook bij dit nummer oefent u eerst de partij voor de rechterhand tot u de
melodie vlot kunt spelen. Daarna speelt u met beide handen.
Gelijkmatig spel
Besteed direct bij het oefenen ook de nodige aandacht aan uw aanslag.
Zeker in het begin kan het voorkomen dat die aanslag niet gelijkmatig
is, wat resulteert in ‘uitschieters’ in uw spel; tonen die ineens heel hard
worden aangeslagen.
Een goede oefening om dit te voorkomen, is om tijdens het oefenen de
muziek zo zacht mogelijk te spelen. Elke noot moet nog net hoorbaar
zijn. Dit hele zachte spel wordt in de muziektheorie ‘pianisissimo’
genoemd en in muziekstukken aangeduid met ‘ppp’. Door het regelmatig
te oefenen, krijgt u een prima beheersing over uw aanslag.
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Nummer 3. Kijk eerst een goed naar de balk. Maten 4, 7, enz.
Hulplijnen
Op enkele plaatsen in het stuk “Dame get up and bake
your pies”, onder andere in maat 7, staat een noot op
hulplijntjes naast de balk. Omdat die noot maar enkele
keren in het stukje voorkomt, voegen we niet een hele
lijnengroep van drie lijnen aan de notenbalk toe, maar
volstaan we met dit soort hulplijntjes.

In dit stuk zijn de noten voor de linker- en de rechterhand tamelijk ver van
elkaar. Merk op waar de eerste toets voor de rechterhand op het
toetsenboord ligt. Het is niet de centrale C. De toets die je wilt spelen ligt
zeven witte toetsen verder naar rechts. Let op de vingerzetting daar waar
een uitroepteken is geschreven. Voor de noot op de eerste tel van maat 7
moet u niet uw wijsvinger gebruiken, zoals u zou verwachten, maar uw
middelvinger. Het is daardoor makkelijker de volgende toets met de duim
te bereiken. Op deze manier schuift uw hand een beetje naar links.
Bovenaan de tweede balk schuift de hand terug naar zijn oorspronkelijke
positie, omdat u hier weer de middelvinger gebruikt. Aan het begin van de
14e maat schuift de hand opnieuw weer naar links.
De laatste noot voor de linkerhand duurt zes tellen; dat is twee maten lang.
Dus laat de toets niet los op de volgende maatlijn, maar pas aan het eind
van het stuk.
Oefen het stuk eerst met de rechter hand. Zoals altijd, onthoud deze drie
belangrijke punten:
 Tel zorgvuldig
 Vergeet het accent op de eerste tel niet
 Speel langzaam en als alles goed gaat speelt u het de volgende keer wat
sneller.
Vanaf nu zult u zelf hieraan moeten denken zonder dat wij in de volgende
lessen u eraan herinneren.
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Nummer 4, ‘Little Jack Horner’.
Kijk goed naar de vingerzetting. In de 13e maat (rechterhand) moet de
vijfde vinger gebruikt worden in plaats van de vierde, anders zou u een
vinger te kort hebben op de derde tel. De hand schuift hier weer naar links.
Terwijl u speelt, houdt u uw linkerhand in dezelfde positie en in contact met
de vijf te spelen toetsen; dan hoef je de toetsen niet opnieuw op te zoeken.
Dit voorkomt haperingen die het stuk zouden kunnen verpesten. Probeer
een fijne regelmatige aanslag te maken. Houd elke noot aan totdat de
volgende gespeeld wordt zodat de tonen vloeiend in elkaar overgaan. We
noemen dat gebonden spel of legato.
Nadat u dit stuk geoefend heeft, dan –om een mooie aanslag te
ontwikkelen– probeert u het stuk heel zacht te spelen, zodat de noten nog
net gehoord kunnen worden, maar zonder dat er noten uitvallen. Dat is een
moeilijke oefening, maar een uitstekende manier om controle te verkrijgen
over uw aanslag.
Vanaf nu probeert u ook de melodie (de rechterhand) een beetje sterker
te spelen dan de begeleiding (de linkerhand).
De begeleiding mag de melodie nooit overstemmen en moet altijd wat
zachter klinken.
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Aanslagoefening
In de oefening aan het einde van les 3 is de duim niet aan de beurt geweest.
Daarom deze keer een aanslagoefening die speciaal voor de duim bedoeld
is.
Terwijl u uw vingers slechts in één richting kunt bewegen (op en neer), kan
uw duim naar alle kanten vrij bewegen. Bij het pianospelen wordt hiervan
dankbaar gebruik gemaakt, zoals u in latere lessen ongetwijfeld nog zult
merken. In deze oefening beperken we ons tot de verticale beweging van
de duim: op en neer.
Zet uw linker– of rechterhand op de toetsen, zoals u in de eerste les hebt
geleerd. Zie de afbeelding hieronder. De duim ligt daarbij op de toets en is
lichtelijk gekromd. Nu tilt u de duim op, waarbij u zorgt, dat u geen
zijwaartse beweging maakt. Loodrecht naar boven dus. Meestal kan de
duim even hoog komen als de rug van de hand.
Bij de aanslagoefening zelf gebruikt u uw wijsvinger als steunvinger. U slaat
eerst een toets met uw wijsvinger aan, bijvoorbeeld de D en u houdt deze
toets voortdurend ingedrukt, 1a, terwijl uw duim telkens opnieuw de
aanslagbewegingen uitvoert, 1b en 1c.

Bij

de

oefening

voor de linkerhand
de

G

en

bij

de

oefening voor de
rechterhand de D
de

hele

oefening

ingedrukt houden.
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Het ontstaan van de piano
De piano en de vleugel, zoals we die nu kennen, zijn
ontstaan uit de piano-forte, die zijn oorsprong vindt
in het ‘clavichord’. Het is niet bekend waar het eerste
clavichord werd gebouwd of door wie. Uit historische
beschrijvingen blijkt dat het een geliefd instrument
was. Het bracht een zangrijke toon voort en men kon
de toon laten vibreren en ook iets hoger laten klinken
door sterker aan te slaan. Daardoor was het mogelijk
de fijnste nuances te verkrijgen. Algemeen wordt de
Italiaan Christofori (1651 - 1731) beschouwd als
degene die de piano-forte, op basis van de clavichord,
heeft ontwikkeld.

Clavichord

In de loop der tijd zijn op basis van de piano-forte
drie hoofdvormen ontstaan:
a. De vleugel
b. Het tafelvormig klavier
c. Het rechtopstaand klavier.
Uit deze laatste is de tegenwoordige piano
voortgekomen. De piano kwam tegemoet aan de wens
van een steeds groter publiek om zelf muziek te
maken. Afgezien van de omvang, was en is een
vleugel een forse investering en is een piano een
betaalbaar alternatief dat ook in een gemiddelde
huiskamer een plaatsje kan vinden, zonder dat de
kamer direct helemaal rond dit instrument behoeft te
worden ingericht.

Piano-forte
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Aanslag oefening
Tot nu toe heeft u aanslagoefeningen gedaan met één vinger. Nu gaan we
oefenen met twee vingers tegelijk. Dat is belangrijk omdat u zichzelf oefent
uw vingers afzonderlijk van elkaar te bewegen en u zichzelf oefent in
‘gebonden’ spelen. Met ‘gebonden’ spel bedoelen we, dat de tonen vloeiend
in elkaar overgaan, zonder kleine onderbrekingen van het geluid tussen de
opeenvolgende tonen.
Speel van nummer 1 eerst alleen de rechterhand en daarna alleen de
linkerhand. Wanneer u dat onder de knie heeft, kunt u het proberen met
de linker- en rechterhand tegelijk. U begint met uw rechterduim als
steunvinger op de C te zetten en slaat om beurten met uw wijsvinger,
middelvinger, ringvinger en pink de juiste toetsen aan. De steunvingers
blijven gedurende de gehele oefening ingedrukt. Doet u dit langzaam en
regelmatig en probeer alle tonen even luid te laten klinken.
Probeer de tonen vloeiend in elkaar te laten overlopen. Maar zorg ervoor
dat de tonen niet tegelijkertijd klinken; waar de ene toon ophoudt, moet
de andere beginnen.
Let bij het studeren goed op de houding van uw handen. Lees nog eens na
wat daarover in de eerste les geschreven is. Speel met gebogen vingers,
zodat alleen uw vingertoppen de toetsen raken.
Zeker wanneer u al wat ouder bent, doet u er goed aan af en toe wat extra
te oefenen om met name uw ringvinger en pink soepel te laten meespelen.
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Nummer 2. De eerste regels uit het beroemde oude liedje ‘Drink to me’.
Begin met de vingerzetting te oefenen met beide handen afzonderlijk en tel
mee. Begin heel langzaam en zorg ervoor dat alles goed klinkt.
Daarna speelt u het stuk met beide handen tegelijkertijd. Speel de
rechterhand, die de melodie speelt, iets sterker dan de linkerhand die de
begeleiding speelt en die wat op de achtergrond moet blijven.
De middelvingers van beide handen spelen herhaaldelijk op een zwarte
toets. Voordat u begint te spelen plaatst u uw hand in een zodanige positie
dat de middelvinger klaarstaat op deze zwarte toets; dan zult u eenvoudig
in staat zijn de andere te spelen toetsen te bereiken zonder dat u uw hand
hoeft te verplaatsen.
Vergeet het accent op de eerste tel van elke maat niet. Overdrijf het accent
niet maar laat wel duidelijk horen dat het een drietels maat is.
Denk er goed aan dat u de toetsen ingedrukt houdt totdat de volgende noot
komt. Veel noten duren een volle maat (3 tellen).
Speelt u nog steeds met goed gebogen vingers, zoals in les 1 heeft geleerd?
Lees de les nog eens zorgvuldig. Sommige mensen vergeten alles hierover
en beginnen langzamerhand met stijve vingers te spelen. Op die manier
zult u nooit in staat zijn een goede vingertechniek te verkrijgen en nooit
perfect leren spelen. Elke dag zou u moeten controleren dat u met vier
goed gebogen vingers speelt.
In Nummer 3 spelen beide handen dezelfde noten op tegelijkertijd. U kunt
in zo’n geval niet spreken van het spelen van twee partijen. De partijen
voor de linker en de rechterhand zijn identiek en dat kan beschreven als:
de rechter en linkerhand spelen “unisono”.
In dit stuk spelen de linker en de rechterhand nogal ver uit elkaar. Pas goed
op! Voordat u begint plaatst u uw hand op de juiste toetsen.
Oefen eerst de rechter- en linkerhand afzonderlijk. Begin langzaam. Tel
goed en pas op met de maten bestaande uit 1 en 2 tellen. Speel een
duidelijk accent op de 1e tel van elke maat.
In plaats van hardop tellen, slaat u nu de maat met uw linkervoet. Niet
stampen! Uw hiel blijft op de grond en alleen de neus van uw schoen
beweegt op en neer. U hoeft het zelfs niet te kunnen horen. Het punt is dat
een deel van uw lichaam ritmisch beweegt met de muziek. Op deze manier
leert u goed in de maat te spelen.
Omdat u uw handen gebruikt om te spelen, kun u deze hiervoor niet
gebruiken; omdat u uw rechtervoet vaak zult gebruiken voor het pedaal
(later), is uw linkervoet het enige wat overblijft. Sommigen knikken
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(nauwelijks zichtbaar) met hun hoofd. Dat is ook goed. Maar, opnieuw,
overdrijf niet.
In het algemeen gesproken, kunt u, wanneer u achter de piano zit, een
beetje levendig zijn. Een concertspeler zal nooit stijf als een joker blijven
zitten. U moet nooit een “show” geven, maar aan de andere kant hoeft u
nooit de natuurlijke bewegingen die voortkomen uit het spel te
onderdrukken. Beweeg vrij! Niemand zal om u lachen. Alleen als u
onnatuurlijk beweegt zullen mensen terecht lachen.
Nummer 4. Deze kleine studie is speciaal bedoeld om de vingers van de
linkerhand wat losser te maken. Oefen ze op dezelfde manier als oefening
2 en 3 in deze les.
Oefen uw linkerhand grondig.
U heeft dit stuk allicht nog nooit gehoord, dus moet u het uitsluitend hebben
van de noten, zonder hulp van het geheugen. Daarom moet u zorgvuldig
lezen en tellen. Begin erg langzaam zodat u aan elke beweging denkt.
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Nummer 5, een Little Bo-Beep, staat in een maatsoort die we nog niet
eerder tegenkwamen, de zes-achtste maat. De zes-achtste maat bestaat
uit twee delen van elk drie tellen. U telt als volgt:

1–2–3–2–2-3
Daarbij legt u een sterk accent op de eerste tel van het eerste groepje van
drie en een zwakker accent op de eerste tel van het tweede groepje van
drie.
accent
Het verschil tussen een driekwartsmaat en
een zesachtste maat is dat bij een
driekwartsmaat steeds om de 3 tellen een
sterk accent komt en bij een zes-achtste
zwak accent maat om de 6 tellen.

accent

zwak accent

Op sommige plaatsen staat bij de muziek aangegeven tot hoe lang een noot
moet worden aangehouden. Tel heel regelmatig door en geef elke noot, en
ook elke rust, de juiste duur.
Ook nu weer oefent u uw linker- en rechterhand eerst afzonderlijk. Zowel
bij de linker- als bij de rechterhand staat slechts zo nu en dan de
vingerzetting aangegeven. Wanneer u, voordat u gaat spelen, uw handen
op de juiste toetsen laat ‘rusten’, vindt u steeds de juiste toets met de juiste
vinger.
Let op de rusttekens in de maten 8 en 16. De laatste noot voor beide
handen in maat 16 duurt dus maar 1 tel.
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Muziekstijlen (1)
Er bestaat een enorme hoeveelheid muziekstijlen. Zeker in onze hedendaagse muziekcultuur ontwikkelt zich de ene stijl na de andere: rock and
roll, beatmuziek, ska, blues, punk, hip-hop. Maar muziekstijlen zijn niet
specifiek iets van de laatste vijftig jaar. Ook in de klassieke muziek waren
er verschillende stromen. Een belangrijk hulpmiddel bij het onderscheiden
van die verschillende stijlen in de klassieke muziek is de indeling in de grote
cultuurperiodes, zoals die ook wordt gehanteerd in andere kunstdisciplines,
zoals de literatuur en de beeldende kunst. Een grove indeling is:
Middeleeuwen (voor de muziek van 1000-1400)
Renaissance (1400-1600)
Barok (1600-1750)
Classicisme (1750-1800)
Romantiek (1800-1900)
Impressionisme (1890-1920)
Expressionisme (1910-1930)
Avant-garde (1945-1970)
Postmodernisme (1970-heden)
In de pianolessen besteden we regelmatig aandacht aan de ontwikkeling
van de diverse muziekstijlen.
Middeleeuwen (1000-1400)
De muziek uit de Middeleeuwen is voor een belangrijk deel gezongen
muziek. In de kerken werd veel in koorverband gezongen en buiten de kerk
zong men troubadours- en pelgrimsliederen, hoofse chansons en ballades.
Deze liederen werden met allerlei instrumenten begeleid. Er is ook veel
instrumentale dansmuziek uit de Middeleeuwen bewaard gebleven.
Middeleeuwse muziek wordt vooral gespeeld in kleine ensembles van drie
tot vijf muzikanten. Muziekinstrumenten die bij uitstek geschikt zijn voor
het spelen van middeleeuwse muziek zijn blokfluit, luit, trombone, kleine
harp en slagwerk. Uiteraard biedt de middeleeuwse muziek ook zangers
veel repertoire.
Belangrijke componisten van middeleeuwse muziek zijn De Machaut en
Landini.
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Renaissance (1400-1600)
Ook de muziek uit de Renaissance is hoofdzakelijk gezongen muziek. Toch
was er in deze periode ook al veel instrumentale speelmuziek beschikbaar,
die de mensen thuis voor hun plezier speelden. Instrumentale
renaissancemuziek is vaak voor groepjes van dezelfde instrumenten.
Muziekinstrumenten die heel geschikt zijn voor renaissancemuziek zijn
blokfluit, luit (gitaar), koperen blaasinstrumenten, bepaalde strijkinstrumenten, klavecimbel en kerkorgel. Ook zangers kunnen
renaissancemuziek uitvoeren.
Belangrijke componisten
Monteverdi.

van

renaissancemuziek

zijn

Gabrieli

en
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