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In de oefeningen van les 5 gebruikte u steeds naast elkaar liggende vingers.
In de aanslagoefening, nummer 1, komen nu andere combinaties aan
de beurt.
Deze technische oefeningen, die in iedere les terugkomen, zijn nodig om
voldoende speltechnische vaardigheden te krijgen. Naar welke soort
muziek uw belangstelling ook uitgaat - klassiek, jazz, easy listening, rock
of hip-hop - wanneer u geen behoorlijk ontwikkelde techniek heeft, blijft
het behelpen en zal het resultaat nooit professioneel worden.
Het is echt niet nodig om deze oefeningen ‘eindeloos’ te herhalen. Doe het
wel elke dag. Maak er een gewoonte van om steeds met deze oefeningen
te beginnen wanneer u gaat spelen.
In nummer 2, ABC, komt u een nieuwe moeilijkheid tegen: 6 noten voor
5 vingers. Tot nu toe had elke vinger een eigen toets. In de meeste muziek
krijgt elke hand veel meer verschillende noten en dus meer toetsen te
spelen, zodat dezelfde vinger nu eens de ene toets, dan weer een andere
toets moet aanslaan.
In nummer 2 zien we hiervan enkele voorbeelden: de melodie (de partij
voor de rechterhand) bestaat uit zes verschillende tonen. Daarom moet de
ringvinger in maat 3 een andere toets aanslaan, dan in maat 2. Kijk maar
naar de vingerzetting. Nadat met de ringvinger in maat 2 de A werd
aangeslagen en twee tellen werd vastgehouden, slaat diezelfde ringvinger
in maat 3 de G aan.
Oefen dit gerust een aantal malen; als het goed is, mag het verplaatsen
van de hand niet te horen zijn.
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Nummer 3 is een wals van Anton Diabelli. U speelt de melodie met de
rechterhand en de walsbegeleiding met de linkerhand. In nummer 3 vindt
u in elke maat 3 noten; de volgende telkens hoger dan de vorige. Zulke
groepjes noten noemen we een 'figuur'. Zo'n figuur kan overigens uit (veel)
meer dan 3 noten bestaan.
Er zijn in de begeleiding van dit stukje twee verschillende ‘figuren’; zie
nummer 3a en 3b. Speel ze maar eens. De noot voor de duim is in beide
figuren de G.
Ga daarna aandachtig de begeleiding van het stukje spelen. In de eerste
maat vindt u figuur A, in de tweede ook, maar in de derde maat komt figuur
B., in de vierde ook; enzovoort.
Probeer bij het lezen de notenfiguren in hun geheel te herkennen; dus niet
steeds de noten één voor één blijven lezen, maar telkens
drie
begeleidingsnoten tegelijk. Vergelijk het maar met het lezen van de krant;
dat doet u ook niet letter voor letter, maar u leest lettergrepen en hele
woorden tegelijk. Bij het noten lezen is het al niet anders. Maar ook hier
geldt: oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
Vergeet niet het accent dat bij de drietelsmaat op de eerste tel valt. En
denk erom: ontspan, de spieren los.
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Anton Diabelli (1781-1855) was een leerling van Michael Haydn. Hij ging
in 1803 naar Wenen, waar hij piano- en gitaarles gaf. Van 1824 tot 1852
beheerde hij een eigen muziekuitgeverij, die onder andere veel muziek van
Schubert publiceerde.
Hij werd bekend door talloze instructieve pianomuziekstukjes (pianosonatines en sonates à quatre-mains) en door het walsje in C gr.t. waarover
Beethoven zijn beroemde 33 Diabellivariaties (1823) schreef.
Nummer 4, Baby Bunting, is een Engels wiegeliedje dat wat begeleiding
betreft op nummer 3 lijkt. De begeleiding bestaat in dit nummer uit drie
figuren, zie nummer 4a. Alleen maat 14 heeft een afwijkende figuur.
Studeer het stukje in op dezelfde manier als nummer 3.
Het is een wiegeliedje en moet daarom heel rustig worden gespeeld, veel
lang-zamer dan het walsje van Diabelli.
Nummer 5, Frühlingslust van Theodor Oesten is een vrolijk stukje, dat
blij en opgewekt moet worden ge-speeld. Speel het met duidelijke accenten,
dan krijgt het als vanzelf een levendig karakter. Het stukje heeft een
zesachtste maat. Deze is besproken in les 5 bij nummer 5. Lees dat nog
maar eens goed na.
Let goed op de vingerzetting. De linkerhand heeft slechts twee verschillende begeleidingsfiguren. Wanneer u deze kunt herkennen, zal ook hier
het samenspel van beide handen weer vlotter gaan.

Muziek van Theodor Oesten
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Muziekstijlen (2)
Barok
De muziek uit de Barok is heel geschikt voor beginnende muziekleerlingen.
Zowel in kamermuziek-ensembles als in orkesten kunnen zij al snel
meespelen en ook eenvoudige solostukken zijn er voldoende te vinden.
In barokmuziek kan men zich ook verregaand specialiseren, bijvoorbeeld
in de ornamentiek (versieringsleer) en in het zogenaamde bassocontinuospel (vooral nuttig voor akkoordinstrumenten zoals piano, orgel,
luit en harp). In de barokmuziek bestaat een grote verscheidenheid aan
genres: suites en concerten, cantates, opera en oratorium.
Bekende componisten uit het baroktijdperk zijn Vivaldi, Purcell, Bach en
Händel. Voor barokmuziek zijn de meeste instrumenten te gebruiken, maar
vooral geschikt zijn blokfluit, dwarsfluit, hobo, fagot, harp en luit (ook
gitaar en mandoline), viool, altviool en cello, kerkorgel, klavecimbel (piano),
hoorn, trompet en trombone en natuurlijk zang.
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Classicisme
De muziek uit de tijd van Haydn en Mozart is voor ons gevoel de klassieke
muziek bij uitstek. Dat komt doordat de kunst zich in deze tijd (1750-1800)
weer erg richtte op de voorbeelden uit de klassieke oudheid.
Omdat we onder het begrip klassieke muziek gaandeweg alle belangrijke
muziek uit het verleden zijn gaan verstaan, spreken we ook vaak van de
‘Weense School’ als we de muziek uit de tweede helft van de achttiende
eeuw bedoelen. Ook deze muziek kan in allerlei verband worden beoefend.
Voor solisten zijn er bijvoorbeeld pianosonates van Clementi, Haydn en
Mozart, voor ensembles en orkesten strijkkwartetten pianotrio's, symfonieën en ouvertures.
Instrumenten die bij uitstek geschikt zijn voor het spelen van klassieke
muziek, zijn klarinet, alle strijkinstrumenten harp, dwarsfluit, hobo en fagot,
koperen blaasinstrumenten, piano en zang.
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Antonio Vivaldi (1678-1741)
Van 1703 tot 1740 was Vivaldi achtereenvolgens als vioolleraar, dirigent en
componist verbonden aan het Conservatorio dell’Ospedale della Pietà, een
van de vier beroemde muziekscholen in Venetië.
Onder zijn leiding ontwikkelde het instituut zich tot grote muzikale hoogte.
Ondanks concertreizen en een dienstverband van enige jaren bij de prins
van HessenDarmstadt in Mantua bleef hij in functie bij dit instituut,
waarvoor hij vrijwel al zijn composities heeft geschreven.

Frans Joseph Haydn (1732-1809)
Haydn componeerde in totaal meer dan 80(!) symfonieën, zestig
strijkkwartetten, concerto's en religieuze muziek. Met zijn symfonieën Le
Matin, Le Midi en Le soir legde Haydn de grondslagen voor het classicisme.
In 1790 vertrok Haydn naar Londen. Daar schreef hij zogenaamde
"Londense" symfonieën. Tijdens een reis ontmoette hij Beethoven, die
daarna les van hem kreeg.
Gedurende een tweede verblijf in Londen (1794-1795) componeerde hij zes
nieuwe symfonieën, waaronder The Clock, The Surprise en de London
Symphony, hoogtepunten van zijn artistieke kunnen.
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We starten deze les weer met een aanslagoefening (nummer 1). In deze
oefening is uw pink de steunvinger. Zet de pink van uw linkerhand op de C
en de pink van uw rechterhand op de G, zoals aangegeven. Zorg ervoor dat
uw vingers, handen en onderarm zo ontspannen mogelijk zijn. Wanneer u
uw hand te zwaar op uw pink laat rusten of juist veel te licht, treedt er
spanning op. Probeer het juiste midden te vinden en doe vervolgens met
uw overige vingers de oefening. Probeer een regelmatige, mooie aanslag
te maken.
Nummer 2 bestaat uit de eerste maten van een bekend liedje. Wanneer u
dit liedje hardop zingt, merkt u ongetwijfeld dat de klemtoon op ”Ply-“ en
“liv’d” ligt en dientengevolge op de noten die met deze lettergrepen
corresponderen.
Opmaat.
Eerder al hebben we gezien, dat de noot op de maatlijn de klemtoon (het
‘accent’) krijgt. Dat is hier niet het geval en daarom staat “In” ook niet
op de maatlijn, maar staat het tweede woord ( “Ply-”) op de maatlijn.
Zo’n voorafgaand stukje maat heet een ‘opmaat’. Bij het tellen, begint u
in dit geval dus niet met tel 1, maar met tel 4.
–

–

– vier – EEN – twee – drie – vier

Nummer 3, For He’s a Jolly good Fellow, begint ook weer met een
opmaat. De begeleiding van dit stukje muziek is niet zo regelmatig als in
de vorige lessen. Speel dit stuk eerst met je rechterhand alleen.
Speel dit stuk in zes-achtste maat zoals u geleerd heeft in les 5 nummer 5
met een duidelijk accent op de eerste tel een zwakker accent op de vierde
tel.
De laatste maat van dit stukje heeft maar vijf tellen; wanneer er een
opmaat van één tel is, wordt de laatste maat één tel korter.
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Halvetelnoten
Tot nu toe heeft u uitsluitend noten van één tel of langer gespeeld. In de
muziek komen ook kortere noten voor, bijvoorbeeld noten van een halve
tel. Op zichzelf is dit helemaal niet moeilijk. Toch geeft het bij cursisten
soms aanleiding tot fouten; een bijzonder lelijk soort fouten, die later
maar moeilijk weer afgeleerd kunnen worden.
Algemeen gesteld, worden veel meer fouten gemaakt met de maat dan
met de noten. Een verkeerde noot hoort u meestal wel, maar foutieve
maatvoering is een fout die veel spelers niet zo gemakkelijk zelf horen.
Vooral bij een schriftelijke cursus zoals deze, waarbij u op uw eigen
controle aangewezen bent, moet u hieraan extra aandacht schenken.
Daarom nogmaals: goed tellen is nodig voor een goed resultaat.
Wanneer u nu niet goed telt, weet u straks, wanneer u een onbekend stuk
moet instuderen, misschien geen raad. Iets wat helemaal niet nodig is,
wanneer u nu goed telt.
Sla deze oefeningen in geen geval over, ook al vindt u ze misschien in
muzikaal opzicht niet zo aantrekkelijk. Lukt het niet direct, dan vooral niet
opgeven, maar volhouden. Anders moet u het later met het instuderen
van onbekende muziek, bezuren.
De notatie van halvetelnoten spreekt eigenlijk voor zichzelf. Wanneer de
noot halverwege de tel moet beginnen, staat de notenstok ook halverwege
de tel. U ziet dat in nummer 4b. De eerste maat bevat twee noten per tel.
Als we hardop tellen, doen we dat, zoals naast deze maat is aangegeven.
Het verdient aanbeveling de lettergrepen halverwege de tel wat zachter
uit te spreken, dus als volgt:
E – ne – twee – je - drie – je, enz.
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Doe nu de teloefeningen nummer 4a en 4b. Speel langzaam en in een
regelmatig tempo en tel hardop. Eerst in nummer 4a een noot op iedere
tel. Vervolgens komt er in nummer 4b halverwege iedere tel nog een noot
bij. De noten volgen elkaar tweemaal zo snel op.
Een maat in 4a duurt precies even lang als een maat in 4b, maar in 4a
speelt u 4 noten, en in 4b speelt u 8 noten, in dezelfde tijd.
4a

4b

De vier stukjes: 5b, 6b, 7b en 8b worden elk voorafgegaan door een
teloefening: 5a, 6a, 7a en 8a. In de oefening 4b, telde u alle tellen in
tweeën. Nu gaan we leren alleen díe tellen in tweeën te tellen, waar dat
nodig is, omdat er een noot halverwege de tel staat. De andere tellen telt
u gewoon.
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5a
Probeer het maar eens met vooroefening 5a. Aan
de linkerkant staat aangegeven hoe u moet tellen.
Let op: de noten in tel 1 volgen elkaar tweemaal zo
snel op als de andere noten op tel 2 en tel 3. Zij staan
ook tweemaal zo dicht op elkaar genoteerd.
Met andere woorden: de eerste 2 noten van de maat
duren half zo lang als de andere. Tel hardop of in
gedachten, klap in uw handen, knip met uw vingers
of tik de maat met uw voet; het gaat er om dat u zich
oefent in het regelmatig en ritmisch ‘maat houden’.
Zit het ritme eenmaal ‘in uw hoofd’, probeer het dan
op de piano. Oefen dit tot het min of meer vanzelf
gaat en u, wanneer u een bepaalde maatverdeling op
papier ziet, het ritme meteen al in gedachten hoort.
Dat gaat niet vanzelf en daarom moet u in het begin
aandachtig tellen. Gaat het niet dadelijk goed, laat
dan de moed niet zakken. Oefen deze teloefeningen
elke dag en het resultaat (uw speelvaardigheid) gaat
met sprongen vooruit.
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Heeft u nummer 5a onder de knie, dan kunt u zich aan nummer 5b wagen.
Eerst alleen de melodie en daarbij tellen zoals u dat in 5a geleerd hebt. De
begeleiding voor de linkerhand heeft alleen noten op de hoofdtellen (1,2,3).
Als u nu met beide handen gaat samenspelen, heeft dus halverwege tel 1
alleen de rechterhand een nieuwe noot, en de linkerhand niet. In het begin
zal de linkerhand waarschijnlijk méé willen met de rechterhand. Ook hier
geldt: oefenen en na een paar dagen krijgt u heus wel de slag te pakken.
Als het ritme geen moeilijkheden meer oplevert, let dan nog eens op de
accenten, de mooie aanslag, de melodie goed laten uitkomen en het
gebonden spel.
6a
Bij vooroefening 6a wordt niet de eerste tel, maar
de tweede tel in tweeën geteld. Eerst weer geduldig
hier op oefenen en daarna nummer 6b instuderen,
net zoals u met nummer 5b gedaan hebt.
Let op: In nummer 6b verplaatst de rechterhand
zich in maat 3 en maat 5. In maat 3 gaat de
ringvinger van E naar D en in maat 5 weer terug
van D naar E.
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7a
Vooroefening 7a start met een opmaat van 1 tel, die
in tweeën geteld wordt. Nummer 7b is een bekende
melodie. De linkerhand speelt hier een walsbegeleiding, die al wat meer op de ‘echte’ walsbegeleiding
lijkt. Op elke eerste tel staat een noot - die een accent
krijgt - en die op tel 2 en tel 3 gevolgd wordt door
twee dezelfde hogere noten, die wat zachter gespeeld
worden.

8a
Vooroefening 8a is een teloefening in een 4telsmaat, waarbij de 2e en de 4e tel in tweeën
gedeeld zijn. Daarna studeert u op de inmiddels
bekende manier nummer 8b in. Let op de
verplaatsing van de zowel de linker– als de
rechterhand in dit stukje. Zoek zelf op waar dit
gebeurt.
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Muziekstijlen (3)
Romantiek, Impressionisme, Expressionisme
De muziek uit de negentiende en de vroege twintigste eeuw is eigenlijk een
soort voortzetting van de klassieke muziek uit de tijd van Haydn en Mozart.
De muziek klinkt nu wel heel anders, maar in hoofdzaak worden dezelfde
instrumenten gebruikt die Haydn en Mozart gebruikten. Hier en daar komen
er wel nieuwe instrumenten bij, maar die zijn afgeleid van
reeds bestaande instrumenten, zoals de piccolo, de
basklarinet en de contrafagot.
Een geval apart is de saxofoon. Dit instrument is wel
helemaal nieuw. Het doet zijn intrede in de klassieke muziek
aan het einde van de negentiende eeuw als solo- en
orkestinstrument.
Belangrijke romantische componisten zijn Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin en Mahler. Componisten uit
de tijd van het Impressionisme zijn Ravel en Debussy.
Belangrijke vertegenwoordigers van het Expressionisme zijn Bartok,
Schönberg en Stravinsky.

Avant-garde en postmodernisme
Na 1945 ontstaan er in de klassieke muziek een groot
aantal heel verschillende stijlen, die elk een zeer
beperkte groep beoefenaren en geïnteresseerden
kennen.
Stromingen zijn bijvoorbeeld minimal music, seriële
muziek, elektronische muziek en computermuziek,
toevalsmuziek en vrije improvisatie. Vaak gaan deze
eigentijdse stijlen samen met stromingen uit de lichte
muziek, zoals bij de free jazz of synthesizermuziek.
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Igor Stravinsky (1881-1971)
Stravinsky studeerde aanvankelijk rechten. Een ontmoeting met RimskiKorssakov bracht hem ertoe zich op het componeren toe te leggen. Met de
première van het ballet, L'oiseau de feu, (Parijs 1910) oogstte Stravinsky
zijn eerste succes. Zijn talrijke concertreizen brachten hem in 1924 onder
andere in Amsterdam, waar hij Le sacre du Printemps dirigeerde.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deed hem besluiten voorgoed
in Amerika te blijven. Opvallend in zijn laatste periode is het grote aantal
werken met min of meer religieuze strekking, zoals het Canticum sacrum
ad honorem, Sancti Marci nominis en Abraham and Isaac.

Philip Glass (1937)
Glass studeerde aan de Juilliard School of Music in New York. Glass is
beïnvloed door de klassieke (sitar)muziek van India, waarvan de
repeterende ritmische patronen herkenbaar in zijn muziek aanwezig zijn.
Sinds zijn opera Einstein on the beach (1976) is hij de meest bekende en
charismatische vertegenwoordiger van de minimal music. Zijn populariteit
berust op het feit dat zijn werk vertegenwoordigers van verschillende
muzikale subculturen aanspreekt met het doorgaans zeer eenvoudige,
strikt tonale melodiemateriaal en het vitale ritme.
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Anders dan tot nu toe, gebruikt u in oefening nummer 1 geen steunvinger.
U moet er dus voor zorgen dat uw hand zonder ’steuntje’ op de juiste plaats
blijft boven de vijf te spelen toetsen. Dat gaat het gemakkelijkst wanneer
u probeert zo min mogelijk overbodige bewegingen met uw vingers te
maken. Houd de vingers die niet spelen, rustig maar niet krampachtig, stil.
Oefen de rechter- en linkerhand afzonderlijk in. Wanneer u beide partijen
‘in de vingers’ hebt, probeert u het met twee handen tegelijk. Zijn er maten
in deze oefening waar u moeite mee heeft? Besteed daar dan extra
aandacht aan.
De doorklinkstip
Tot dusver duurde elke noot tot de volgende voor dezelfde hand, behalve
wanneer er sprake was van een ‘rust’. We hebben geleerd dat zo’n rust
wordt aangegeven met het rustteken:

Er is nóg een uitzondering op de regel dat elke noot duurt tot de
volgende: een noot duurt langer en klinkt door, terwijl volgende noten
aangeslagen worden. Wanneer een noot moet doorklinken, geven we dit
aan met een zogenaamde ‘doorklinkstip’:

De doorklinkstip staat op de plaats van de noot, wanneer deze
aangeslagen zou moeten worden.
In onderstaand voorbeeld, nummer 2, geeft de doorklinkstip op de plaats
van de G dus aan dat de G moet doorklinken terwijl de middel- en
ringvinger achtereenvolgens de B, de C en weer de B spelen. De G wordt
niet opnieuw aangeslagen, maar blijft ingedrukt; er klinken dus twee tonen
tegelijk.
2

doorklinkstippen

Probeert u het: Eerst slaat u met de duim van uw rechterhand de G aan. U
houdt de G-toets ingedrukt. Dan slaat u met uw middelvinger de B-toets
aan, daarna met uw ringvinger de C en vervolgens met uw middelvinger
weer de B. Al die tijd blijft uw duim de G-toets ingedrukt houden.
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Het principe van het ingedrukt houden van een toets, terwijl u verder speelt,
is niet onbekend. Bij de aanslagoefeningen gebruikte u een ‘steunvinger’;
dat was hetzelfde principe, alleen gebruiken we vanaf nu de doorklinkstip.
Net als het rustteken staat een doorklinkstip altijd recht onder de noot
waarvoor hij geldt.
Nummer 3 en 4 zijn twee korte oefeningen waarin de doorklinkstip wordt
toegepast. Nummer 3 heeft een doorklinkende G voor de duim van de
rechterhand. De duim is hierbij dus de ‘steunvinger’. In nummer 4 is de
pink van de linkerhand de steunvinger op een lagere G.
In nummer 5 staat een aantal keren een doorklinkstip. Begin met de duim
van uw linkerhand op de G. Op tel 1 van maat 2 speelt de pink een C, maar
– omdat er een doorklinkstip staat – laat u de G doorklinken. De G-toets
blijft u dus ingedrukt houden. Op tel 1 van maat 3 speelt de linkerhand
alleen een D; er staat daar géén doorklinkstip meer.
In maat 6 laat u vervolgens de G – die u op tel 1 van maat 5 heeft
aangeslagen – weer doorklinken. Aan het begin van maat 9 vindt u weer
een doorklinkstip op de plaats van de C, die u met de duim van uw
rechterhand op tel 3 van maat 8 heeft aangeslagen. U houdt de C-toets
ingedrukt tot tel 3 van maat 10, waar u hem opnieuw aanslaat.
In maat 9 en 11 staat bij elke nieuwe noot voor de rechterhand, telkens
opnieuw de doorklinkstip. In maat 13 staan géén doorklinkstippen. Daar
dus de C niet laten doorklinken.
Neem vooral rustig de tijd voor het instuderen van deze melodie en houd
zorgvuldig de doorklinkstippen in de gaten.
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Nummer 6 The Blue Bells of Scotland
U zult gemerkt hebben dat de muziekstukjes moeilijker worden maar tegelijkertijd ook mooier.
U kunt uw handen niet lang op dezelfde plaats houden. U moet nu beginnen
met vooruit lezen. Wanneer u bijvoorbeeld ziet dat de volgende noten
verder naar rechts liggen, dan zal uw hand automatisch in deze richting
bewegen. Dit zal u tijd geven om de toetsen gevoelsmatig te vinden.
U vind een voorbeeld hiervan in maat 2, tel 4. Indien u uw vingers spreidt
en zodoende uw duim naar links beweegt terwijl u de noten van de 4e tel
speelt, dan zult u in staat zijn de eerste fis van maat 3 te spelen met uw
duim.
Op de 2e tel speelt u dezelfde fis met uw wijsvinger. Deze vingerwisseling
maakt het mogelijk de volgende noten makkelijker te kunnen spelen.
Pas op wanneer u van maat 10 naar maat 11 gaat. Op de 3e tel van maat 10
heeft de ringvinger van de linkerhand een gis. Op de 1e tel van maat 11,
speelt u de a, welke dicht bij de gis staat, met uw duim. Wacht niet op het
laatste moment voordat u de a speelt, maar terwijl u nog de 4e tel van
maat 10 speelt, trekt u al de vingers van uw linkerhand samen; dit zal de
duim automatisch naar links richting de a toe brengen.
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Frasering
Een belangrijk begrip in de muziek is ‘frasering’. Door middel van
frasering wordt een muziekstuk in ‘muzikale zinnen’ of ‘frasen’ verdeeld.
Frasering is het beste te vergelijken met de interpunctie en het gebruik
van leestekens in tekst. Een tekst zonder hoofdletters, punten en
komma’s is natuurlijk wel te lezen. Maar waarschijnlijk moet u drie of
vier keer door de tekst en goed nadenken, voordat u de strekking van
de tekst begrijpt, weet waar u de klemtoon moet leggen en waar u
pauzes in moet lassen. Leestekens helpen u teksten snel op een juiste
manier te interpreteren.
Ook de muziek kent ‘zinnen.’ Bij liedjes ligt dat natuurlijk voor de hand.
Maar ook wanneer u alleen de melodie fluit of neuriet, hoort u de zinnen
van de tekst in de muziek doorklinken. Zelfs instrumentale nummers,
waar helemaal geen tekst voor bestaat (zoals bijvoorbeeld sonatines)
zijn opgebouwd uit deze ‘muzikale zinnen’.
Noten, die samen een muzikale zin vormen, worden verbonden door een
‘fraseerboog’:
Net zoals bij zingen na elke versregel een korte onderbreking hoorbaar
is, (die wordt gebruikt om adem te halen), moet ook in uw spel, na de
laatste noot onder de boog, duidelijk een kleine onderbreking hoorbaar
zijn. U bereikt dit door heel even uw vingers van de toetsen te nemen.
Daardoor wordt de laatste noot onder een boog iets verkort en ontstaat
er ongeveer een halve tel ‘rust’.
In nummer 6 wordt dit aangegeven met rusttekens die tussen haakjes
staan. Deze rusttekens worden er later niet meer bijgeschreven; u moet
er zelf erg in hebben. Buiten deze rusttekens tussen haakjes, vind u ook
de gewone rusttekens die u al kent.

Nummer 7. The Vicar of Bray. Dit stuk heeft dezelfde structuur als
nummer 6. Gebruik de correcte vingerzetting en denk aan de
handverschuivingen, de fraseringen enz. Speel legato (gebonden).
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Muziekstijlen (4)
Er zijn vier muzikale stromingen die gelden als de bronnen van de pop- en
rockmuziek: blues, jazz, gospel en country. Van deze vier is vooral de blues
voor de popmuziek een belangrijke inspiratiebron.
Blues
De blues is het wereldlijke lied van de zwarte Amerikaanse bevolking, dat
zich ontwikkelde vanaf het einde van de negentiende eeuw. Het ontstond
door versmelting van Afrikaanse en Europese elementen. Aanvankelijk lag
aan deze muziek nog geen duidelijk schema ten grondslag. Pas in de
twintiger jaren ontstond het bluesschema van twaalf maten, dat door
rondtrekkende blueszangers verspreid werd. Binnen de blues worden vijf
hoofdstromingen onderscheiden: country blues, classic blues, Kansas City
blues, rhythm and blues en Chicago blues.
Country blues
De country blues ontstond in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten.
De zang wordt begeleid door gitaar en mondharmonica. Rond 1926
verschijnen de eerste country-bluesplaten, waaraan opvalt dat het
klassieke twaalfmatige bluesschema nog niet duidelijk is uitgekristalliseerd.
Classic blues
Classic blues is een nauw verwant aan de New Orleans jazz. Een classicblueszangeres als Bessie Smith is eigenlijk een van de eerste jazzzangeressen. De bezetting waarin de classic blues gespeeld werd, bestond
meestal uit trompet, klarinet, trombone, tuba, piano en slagwerk.
Kansas City blues
KC-blues is een mengeling van classic blues, country blues, big band en
boogie woogie. Muzikale elementen van deze stijl zijn vooral de boogie bas
en het shuffleritme. De KC-blues werd gespeeld in een big-bandbezetting:
trompetten, trombones, saxofoons, drums, bas, piano en gitaar.
Rhythm and blues
Rhythm and blues ontstond binnen de zwarte Amerikaanse
bevolkingsgroep rond 1945 uit de KC-stijl. Rhythm and blues was en is
vooral dansmuziek. Daarin verschilt het van de niet dansbare bebop, die
zich in dezelfde periode ontwikkelde. Nieuw in de bezetting van de rhythm
and blues-bands was de elektrische gitaar. Van alle bluesstijlen is de
‘rhythm and blues’ het belangrijkste geweest voor de ontwikkeling van
stijlen in de popmuziek.
Chicago blues
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Chicago blues is elektrisch versterkte bluesmuziek. De bands die Chicago
blues speelden hadden gewoonlijk een bezetting van piano, drums, bas,
elektrische gitaar en blazers. Chicago blues is
‘heavy muziek’; de
volumeknop staat meestal op ‘10’.

Bessie Smith (1894-1937)
Smith wordt beschouwd als een van de populairste en succesvolste
blueszangeressen van de jaren twintig. In 1923 tekende ze als een van de
eerste bluesartiesten een platencontract bij Columbia Records. Met haar
opname van ‘Downhearted Blues’ werd ze beroemd. Toen aan het eind van
de twintiger jaren de classic blues uit de mode raakte, ging ze zich
toeleggen op ‘swing’. Smith overleed in september ‘37 aan de gevolgen
van een auto-ongeluk. Ze was 43 jaar oud.

Muddy Waters (1915-1983)
Als kind speelde Waters op de mondharmonica. Pas op zijn 17e begon hij
met gitaar, waarmee hij lokaal (feesten en partijen) enig succes boekte. In
1943 - Waters woonde toen in Chicago - legde hij zich toe op de elektrische
gitaar. Zijn eerste single 'Louisiana Blues' kwam in 1950 uit en werd pas
na lange tijd een hit. Mick Jagger en Keith Richards vernoemden hun band
naar het nummer Rollin' Stone Blues van Muddy Waters.
In 1983 overleed deze blueslegende op 68-jarige leeftijd aan een
hartaanval in zijn slaap.
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Nummer 1 is een zogenaamde ‘opschuifoefening’. In elke maat schuift de
hand 1 toets op; de rechterhand omhoog, de linkerhand omlaag.
De bedoeling is dat u de noten zo regelmatig mogelijk speelt, ook wanneer
u uw handen opschuift; alle noten even lang en even luid. (Natuurlijk wel
met het accent op de 1e tel.)
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Meestal is de ringvinger van
nature wat zwakker dan de duim en de overige vingers. Pas daarom extra
op dat de noten voor de ringvinger niet zachter klinken dan de rest.
Studeer elke hand afzonderlijk in en probeer het daarna met beide handen
tegelijk. Rustig aan beginnen en na verloop van tijd voert u het tempo op.
Maar laat u niet in de verleiding brengen om zo vlug te spelen dat het
rommelig wordt.
Let nog even op de eerste noot van deze oefening. Die behoort zowel bij
de partij voor de linkerhand als de partij voor de rechterhand. De stok
steekt dan ook naar twee kanten uit. U kunt kiezen met welke hand u deze
noot wilt aanslaan.

Loopjes
Loopjes zijn vlugge toonfiguren, die pianomuziek juist zo aantrekkelijk
kunnen maken. Kúnnen maken, want net zoals de rest van het spel,
moet u ook de loopjes in de vingers hebben. Heeft u dat niet, dan blijven
dit soort toonfiguren altijd een onoverkomelijke moeilijkheid. En er zijn
nogal wat spelers (ook Klavarspelers) die er dan maar wat van maken
en dat is jammer.
Bij het horen van goed uitgevoerde loopjes denkt u misschien: ‘Dat leer
ik nooit’. Het klinkt heel indrukwekkend, haast virtuoos soms, maar het
is echt niet zo moeilijk. Er zit namelijk veel meer systeem in de loopjes
dan op het eerste gezicht (of liever ‘gehoor’) lijkt.
Een belangrijk instrument bij het oefenen van loopjes zijn de
‘toonladders’. Vaak bestaan loopjes namelijk uit hele of halve
toonladders.
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Nummer 2 is een etude waarin een aantal loopjes voorkomen.
Nieuw in deze etude zijn de ´dubbelgrepen´: twee noten aan één stok,
zoals op de 1e tel van de 1e, 3e en 5e maat. We noemen zo’n dubbelgreep
waarbij twee noten (later uitgebreid tot 3, 4 of zelfs 5 noten) tegelijkertijd
moeten worden aangeslagen een ‘akkoord’.
De noten moeten met één hand tegelijkertijd worden gespeeld. Zorg ervoor
dat ze inderdaad tegelijk klinken en niet na elkaar.
In de partij voor de rechterhand staat in de maten 2, 4 en 10 op de 3e tel
een doorklinkstip. Op deze eerste tel van deze maten slaat u met uw wijsen ringvinger de D de F aan. Op de tweede tel houdt u de D en de F
ingedrukt. Op de derde tel houdt u de D ingedrukt, terwijl u met uw pink
de G aanslaat en gelijktijdig de F loslaat.
Is dat nog te moeilijk, dan kunt u het volgende oefeningetje doen:
Houd met uw wijsvinger de D ingedrukt en sla met uw ringvinger en pink
beurtelings de F en de G aan.

Probeer overigens van stukjes, waar u over ‘struikelt’, altijd zo’n losstaand
oefeningetje te maken, in plaats van er maar een beetje omheen te
‘rommelen’.
In nummer 3 staan weer een aantal dubbelgrepen; nu uitsluitend voor de
linkerhand. Op iedere dubbelgreep volgt telkens een tel rust.
Het is in zulke gevallen het beste niet alleen uw vingers, maar uw hele hand
op te tillen. Het polsgewricht is daarbij het scharnierpunt: Op tel 1 gaat uw
hand omlaag en op tel 3 weer omhoog. De partij voor de rechterhand
spreekt voor zichzelf.
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Walsbegeleiding
In les 7 hebben we er al even aandacht aan besteed, nu gaan we de
echte walsbegeleiding oefenen, zoals geïllustreerd in nummer 4.
Op de eerste tel wordt de bastoon gespeeld. Deze wordt op tel 2 en 3
gevolgd door tweemaal dezelfde dubbelgreep. Deze dubbelgrepen moet
wat korter en zachter worden aangeslagen dan de bastoon. Dit bereikt u
het gemakkelijkst door een losse, soepele polsbeweging die we in het
vorige stukje geoefend hebben. U volstaat dus niet met het optrekken
van de vingers, maar uw hele hand gaat een klein beetje op en neer.
In nummer 4 staat na de dubbelgrepen een rustteken. Dit betekent dat
deze dubbelgrepen niet de hele tel duren, maar dat er een ‘rust’ tussen
de noten is.
Tussen de bastoon en de eerste dubbelgreep staat geen rustteken. Er
staat wel een boogje, om aan te geven dat de noten van de 1e en 2e tel
gebonden (‘legato’) moeten worden gespeeld. Zo’n boogje heet dan ook
‘legatoboog’, in tegenstelling tot de al eerder besproken fraseerboog die
een muzikale zin (‘frase’) aanduidt.
In nummer 5 ziet u de walsbegeleiding nog een keer afgebeeld, nu
echter zoals u deze in muziekstukken meestal tegenkomt, zonder
rusttekens en legatobogen. Gaan nummer 4 en 5 goed, dan kunt u de
walsbegeleiding toepassen in nummer 6.
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De noten in de walsmelodie, nummer 6, zijn niet moeilijk. Wel is het
oppassen geblazen met het samenspel van de linker- en rechterhand.
De dubbelgrepen op tel 2 en 3 moeten kort gespeeld worden, terwijl dit
met de noten van de rechterhand op die plaatsen niet steeds het geval is.
In maat 1 staan nog een keer - ter herinnering - de legatoboog en de
rusttekens. In de overige maten zijn ze weggelaten.Op tel 2 van maat 3 en
maat 7 moet de duim van de rechterhand flink strekken om de G te
bereiken. Pas daarbij op dat u alleen de duim beweegt en niet uw hele hand.
Nummer 7, Merrily we roll along, is een 4-telsmaat, maar lijkt op de
walsbegeleiding. U komt dit meer tegen. In de 4-telsmaat wordt nogal eens
een begeleiding gebruikt met een lage toon op tel 1 en hogere akkoordjes
op de tellen 2, 3 en 4. Deze speelt u op dezelfde manier als bij de wals; de
akkoorden worden lichter en korter gespeeld dan de bastoon.
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Het octaaf
Het octaaf is het interval tussen twee tonen waarbij de frequentie van de
hoogste toon precies het dubbele is van de frequentie van de laagste toon.
Het woord ‘octaaf’ is afgeleid van het Latijnse octavus, dat ‘achtste’
betekent. Een diatonische toonladder (dat is de basistoonladder van de
westerse muziek) bestaat uit acht noten, en beslaat precies een octaaf, dat
wil zeggen dat de eerste en de achtste noot precies een factor twee in
toonhoogte verschillen.
Als we op het klavier, beginnend bij de centrale C de D, E, F, G, A, en B
aanslaan (alleen de hele noten, de witte toetsen), komen we vervolgens
weer bij de C. Deze C is ‘een octaaf’ hoger dan de eerder gespeelde C en
als we nog verder doorgaan komen we weer bij een C. Deze C is ‘twee
octaven hoger’ dan de eerste C.
Een octaaf is dus de afstand tussen twee opeenvolgende gelijkgeschreven
(dus ook gelijknamige) noten. Zo is ook de afstand tussen de A en de
daaropvolgende A een octaaf, tussen de E en de volgende E en ook dus
tussen de Fis en de daaropvolgende Fis, enzovoort.

In bovenstaande illustratie staan een aantal voorbeelden van afstanden van
één en meer octaven. Deze noten hebben niet alleen dezelfde naam en een
overeenkomstige plaats op de notenbalk, maar doordat de frequentie
precies de helft of het dubbele is (afhankelijk of u van hoog naar laag of
van laag naar hoog gaat), klinken ook op een heel eenvoudige manier
samen. Zo eenvoudig dat ze eigenlijk niet de indruk van een harmonie, van
een ‘akkoord’ maken. Speelt u ze maar eens tegelijk en vlak na elkaar: U
hoort dan duidelijk dat u eigenlijk steeds met dezelfde toon te maken heeft.
Alleen is de ene laag en de andere hoog: een octaaf lager of hoger.
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Do-re-mi
Wanneer u de tonen van het C-akkoord
speelt, hoort u wellicht het wijsje do-remi-fa-sol-la-ti-do, dat wereldberoemd
werd door de film The Sound of Music:
“Doe, a deer, a female deer
Ray, a drop of golden sun
Me, a name I call myself
Far, a long long way to run
Sew, a needle pulling thread
La, a note to follow sew
Tea, I drink with jam and bread
That will bring us back to do...oh oh oh”
We noemen dit een ‘toonladder’ en
komen daar in de volgende lessen op
terug.
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Verplaatsen
Wanneer u met dezelfde hand meer dan vijf noten moet spelen, ontkomt
u niet aan het verplaatsen van uw hand. We zijn de vorige les al gestart
met een opschuifoefening, nu gaan we daarin nog een stapje verder.
Uw hand verplaatsen kan op verschillende manieren:
1. U kunt uw hand van de toetsen nemen en op een andere plaats op
het klavier zetten. Dat kan echter alleen bij een rust of tussen twee
fraseerbogen.
2. U kunt uw vingers losjes samentrekken of spreiden, zoals in les 6
werd aangegeven.
3. U maakt een zijdelingse beweging met uw duim.
Deze laatste mogelijkheid, de zijdelingse beweging van de duim, heeft u
hier en daar al toegepast in de vorige lessen. Naast spreiden, kan de
duim ook onder het handvlak doorschuiven tot aan de pink. Dit heet in
muziekterminologie het ‘onderdoorzetten’. (Daarbij is het wel nodig dat
u uw vinger goed gebogen houdt. Let dus op de juiste stand van uw
vingers.)
Omgekeerd is het ook mogelijk de vingers over de duim heen te zetten.
Dit heet ‘overzetten’.
De vier stukjes, de nummers 1a, 1b, 1c en 1d kunt u gebruiken om het
onderdoorzetten en overzetten te oefenen. In nummer 1a speelt u de FIS
op de eerste tel van maat 2 met de wijsvinger, die u over de duim zet. Op
hetzelfde moment laat de duim de G los, maar blijft er boven! Op de
volgende tel slaat de duim de G weer aan en de wijsvinger gaat weer naar
rechts en komt op zijn ‘normale’ plaats terug om vervolgens de A aan te
slaan.
Nummer 1b is dezelfde oefening, maar dan voor de linkerhand. In de
nummers 1c en 1d reikt de wijsvinger nog iets verder over de duim heen,
respectievelijk tot de G en de C. Ook nu blijft de duim op dezelfde toets,
respectievelijk de A en de G.
Til uw vingers hoog op en zorg ervoor dat ze gebogen op de toetsen komen.
Draai bij het overzetten de hand heel losjes iets mee, maar houd de arm
stil.
Oefen dit onderdoorzetten en overzetten, tot uw vingers niet meer in de
knoop raken en u de techniek goed beheerst.
In nummer 2 oefent u het over- en onderdoorzetten. Met uitroeptekens is
aangegeven waar dat moet gebeuren.
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Studeer de partijen voor de linker- en rechterhand afzonderlijk in. De partij
voor de linkerhand kost u waarschijnlijk de meeste moeite.
Volg de aangegeven vingerzetting nauwkeurig. Doet u dit niet, dan resulteert dat onherroepelijk in haperend spel. Nu een goede basis leggen,
betekent dat u er straks profijt van heeft.
In nummer 3, Meunier, tu dors, een Frans volksliedje over een slapende
molenaar, moet u in de 2e en 6e maat de wijsvinger van de rechterhand
overzetten.
Met de linkerhand speelt u de walsbegeleiding. Zorg ervoor dat u de
basnoot en de noten op tel 2 gebonden speelt. De basnoot op tel 1 krijgt
het accent; de akkoorden op tel 2 en 3 speelt u iets zachter en korter.
Probeer bij het samenspel van linker- en rechterhand de verschillende
frasen mooi gebonden te spelen, terwijl de walsbegeleiding op de juiste
manier wordt uitgevoerd.
In het begin zal dat zeker niet meevallen. Speel daarom langzaam en luister
kritisch naar uw eigen spel. Wanneer u het stuk goed in de vingers hebt,
voert u het tempo op.

3

Piano Speelplezier, Les 10
Noten van 1½ tel
In veel muziekstukken wordt gebruik gemaakt van noten van 1½ tel. En
daarbij doet zich iets merkwaardigs voor. Wanneer de melodie onbekend
is, gaat het instuderen meestal moeilijk en worden er vaak fouten
gemaakt in de uitvoering. Maar wanneer het een bekende melodie is, is
er meestal geen vuiltje aan de lucht.

Om het u niet al te moeilijk te maken, hebben we daarom gekozen voor
‘Stille Nacht’ (nummer 4), wereldwijd het meest bekende kerstlied, dat
in 1818 door Joseph Mohr en Frans Xaver Gruber voor het eerst ten gehore
werd gebracht.

Speel de eerste maat van nummer 4, alleen met de rechterhand. Dat zal
waarschijnlijk niet al teveel moeite kosten. Kijk nu goed naar de
maatverdeling. Eerst een noot van anderhalve tel, gevolgd door een noot
van halve tel. Neem deze ritmische figuur (1½ + ½ tel) goed in u op, zodat
u deze figuur voortaan herkent en op de juiste wijze speelt. (Denk steeds
als u deze figuur tegenkomt: ‘Stille nacht’. Dan hoort u in gedachten
meteen de juiste maatverdeling.)
Probeer de eerste maat met twee handen te spelen. Wellicht kost dat in het
begin wat moeite, omdat de linker- en rechterhand geneigd zijn dezelfde
bewegingen te maken: de rechterhand wil op tel 2 een noot spelen of de
linkerhand wil halverwege tel 2 en 3 nog een noot aanslaan. Zoals voor
alles, geldt ook hier dat het een kwestie van oefenen is. Net zo lang tot het
– praktisch vanzelf – goed gaat.
Kunt u de eerste maat eenmaal goed spelen, dan levert de rest van dit
stukje waarschijnlijk geen moeilijkheden meer op. Waar u nog wel op moet
letten, is het verplaatsen van de handen, zoals in maat 5 en maat 8.
Probeer uw handen zo ontspannen mogelijk te houden en denk erom: uw
vingers moeten de toetsen opzoeken, niet uw ogen!
Nummer 5 heeft dezelfde maatverdeling als nummer 4. Maar anders dan
bij Stille Nacht is dit een onbekende melodie. Probeer deze oefening met
allebei uw handen tegelijk te spelen.
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Nummer 6, Old Oaken Bucket. Dit stuk heeft weer dezelfde ritmische
patronen als u speelde in nummer 4 en 5.
Voordat u de tweede frase begint in maat 4, heft u uw middelvinger van de
toets. Start de tweede frase met dezelfde vinger en speel dan dezelfde noot
met de 4e vinger, zodat de hand naar links schuift om de volgende noten
te spelen zonder onderbrekingen.
Herhalingstekens
In het begin van nummer 6 en in de maten 6 en 8 van dit stuk ziet u de
symbolen:
en
. Deze geven aan dat de maten tussen deze tekens
herhaald moeten worden, dus deze maten worden twee keer achter elkaar
gespeeld. Verderop zult u deze symbolen vaak aantreffen. Aan het begin
van een muziekstuk of aan het begin van een balk worden ze vaak
weggelaten.
Aan de onderkant van dit stuk (na maat 16) ziet u: D.C. al Fine. D.C. is
de afkorting van “Da Capo”en betekent: “vanaf het begin”.
De bedoeling is dat u na maat 16 het stuk opnieuw speelt vanaf het begin
(maat 1) tot het woord “Fine” op de derde tel van maat 8, wat in feite het
einde van de muziek is. Na een “da capo”, is het niet de gewoonte om het
gedeelte tussen de herhalingstekens opnieuw twee keer te spelen.
Hier is een samenvatting van de juiste volgorde waarin de maten gespeeld
moeten worden:
a)
b)
c)
d)

Maten 1 tot en met 8.
Opnieuw maten 1 tot en met 8.
Maten 9 tot en met 16.
Maten 1 tot en met 8.

Speel ze zonder onderbreking; u telt regelmatig door.
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Muziekstijlen (5)
Jazz
De jazzmuziek vindt zijn oorsprong in de Europese en Afrikaanse
muziekculturen, die op Amerikaanse bodem samenkwamen. Er ontstond
een groot aantal stijlen die nog steeds naast elkaar voortbestaan. Het
gemeenschappelijke in al deze jazzstijlen is ‘improvisatie’; het omspelen
van melodieën op bestaande akkoordschema's.
Een globaal historisch overzicht van de jazzgeschiedenis start rond 1900.
Er zijn dan twee stijlen die voor de ontwikkeling van de jazz van belang
zijn: de ragtime en de al eerder behandelde blues.
Ragtime is een stijl die is ontstaan door marsmuziek te syncoperen: de
accenten van de muziek vallen voor een groot deel tussen de tellen in
waardoor de muziek een opzwepend karakter krijgt. Veel negermuzikanten
hielden zich destijds in kroegen op waar ze in zogenaamde ‘jugbands’ deze
muziek maakten. Beroemd geworden is vooral de muziek van Scott Joplin
die deze muziekvorm verder uitwerkte op de piano.
Vanaf 1920 is de New Orleans jazz erg populair. De bezetting van de band
bestaat meestal uit trompet, trombone, klarinet, tuba, banjo, piano en
drums.
De periode 1930-1940 is vooral de tijd van de big bands. Bekende namen
zijn Count Basie en Duke Ellington.
Van 1940 tot 1960 speelt de bebop een voorname rol in de jazz. Het zijn
vooral kleine ensembles die bebop spelen. De bezetting bestaat bijvoorbeeld uit trompot, saxofoon, piano, bas en drums. Op bestaande schema’s worden vaak ingewikkelde melodieën en improvisaties gespeeld.
Bekende muzikanten uit de bebop zijn Charlie Parker en Miles Davis. Rond
1960 ontwikkelt zich de free jazz. Een belangrijk kenmerk is het collectieve
improviseren zonder afspraken, of met minimale afspraken. Ornette
Coleman en John Coltrane zijn vertegenwoordigers van deze stijl, die nog
steeds in ontwikkeling is.
Sinds ongeveer 1970 bestaat ook de mengstijl jazz-rock. Deze stijl heeft
van de jazz vooral de improvisatie overgenomen en van de rock vooral het
ritme en de baslijnen. In de jazz-rock wordt ook veel gebruik gemaakt van
elektronica. Miles Davis was een van de eerste jazzmuzikanten die zich met
deze stijl bezig hield.
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In de fusionstijl van de laatste jaren is sprake van een vermenging van jazz,
rock, funk, reggae, folk en Latin-American stijlen. Bekende groepen zijn
Spyro Gyra, The Yellowjackets en Steps Ahead.
Jazz-rock en fusion liggen dicht bij elkaar; de jazz-rock is ontstaan vanuit
de jazzmuziek, bij de fusion zijn het de popmuzikanten die elementen uit
de jazz gebruiken.

Edward K. Ellington (1899—1974), beter bekend als Duke Ellington
wordt beschouwd als de belangrijkste componist en orkestleider van de
vorige eeuw. Maar hij was meer dan dat, Duke Ellington creëerde een
compleet nieuwe sound. Ellington was een geniale autodidact, die op een
intuïtieve manier, met vallen en opstaan, zijn doel bereikte. In de uiterst
productieve tijd dat hij in de New Yorkse Cotton Club werkte, 1927-1932,
had hij de gewoonte, een studio te huren, waar hij zijn muzikanten
verzamelde om composities en met name samenklanken uit te proberen.
Hij was vermaard om zijn 'half-valve' techniek, waarbij hij de pistons
gedeeltelijk indrukte en zo een 'instabiele' toon creëerde en allerlei
geluidseffecten kon oproepen. In combinatie met pedaaltonen leverde dat
een curieus meesterwerkje als 'Menelik' op.
Ellington kon componeren zonder piano. Een stukje papier, een potlood en
een deadline, daar had hij gewoonlijk genoeg aan. Zo ontstonden
wereldberoemde melodieën, zoals ‘Mood Indigo’ en ‘Rockin’ in een taxi, een
telefooncel op een vliegveld, of een hotelbed.
In de jaren zestig schreef Duke Ellington verschillende religieuze stukken
waaronder de compositie ‘The Far East Suite’.
Toen Ellington overleed in 1974 had hij met alle grote namen uit de
jazzmuziek, en daarbuiten, samengewerkt.
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