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Nummer 1a is de toonladder van d mineur. Deze toonladder is de
paralleltoonladder van F majeur, waarin alleen de bes als zwarte toets
voorkomt. In de toonladder van d mineur staat, in plaats van de c, de cis
als leidtoon naar de d. Speel de toonladder ook eens staccato
(vingerstaccato). Dit is een goede vooroefening voor nummer 3.
Nummer 1b lijkt een variatie van de toonladder in les 53; deze keer echter
zonder opmaat. Geef een duidelijk accent op elke eerste trioolnoot. In deze
noten met een accent hoort u dan de ‘toonladdermelodie’. Speel de
drieklank weer over meerdere octaven en houd de vingerzetting van de
‘normale’ toonladder aan.
Nummer 1c is de drieklank. Deze drieklank heeft alleen witte toetsen.
Oefen de drieklank ook weer in een aantal variaties.
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Nummer 2, een etude (opus 176, nr. 9) van Duvernoy, gaat pas
muzikaal klinken als u er ‘lijn’ in brengt. Probeer in notengroepen en niet
‘noot voor noot’ te spelen. Bij stijgende en dalende gedeelten maakt u
een crescendo respectievelijk diminuendo. Om dat goed te kunnen doen,
moet u ‘vooruitlezen’; u moet voorbereid zijn op wat komen gaat.
Een goed hulpmiddel bij het instuderen van de muziek zijn de ritmische
variaties, zoals:

die u al in de vorige lessen tegenkwam.
Ook kunt u bijvoorbeeld het lang-kort ritme (de ‘hopfiguur’) omdraaien
(kort-lang) met het accent op de korte noten. En ook de variaties die we
bij de toonladders gaven, kunt u hier toepassen.

Door deze variaties toe te passen, komt u als het ware ‘boven de muziek’
te staan en krijgt u het stuk goed in de vingers. Maak er dan ook een sport
van etudes, die zich daar goed voor lenen, op zoveel mogelijk manieren uit
te voeren. Dát is pas studeren.
Let op het ritme van de laatste drie maten. Alleen op de eerste tel speelt u
een akkoord. Speel dat niet lukraak op het moment dat u denkt: ‘nu is het
ongeveer zo ver’, maar tel in maat 19 alvast hardop mee, en zorg ervoor
dat ook de volgende maten elk vier volle tellen duren. Denk ook aan de
rusttekens en de accenten bij deze akkoorden.
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Nummer 3 is de Gavotte uit de opera ‘Rosine’ van F. Gossec. Bij deze
dans wordt veel staccatospel gebruikt. De linkerhandpartij moet, met losse
pols, helemaal staccato worden gespeeld.
Speel vooral de akkoorden tussen de tellen heel licht. Ook de rechterhand
wordt bijna geheel staccato gespeeld. Een paar noten hebben géén
staccatostip en moeten dus níet kort klinken. In maat 2 bijvoorbeeld
speelt u de eerste twee noten wél staccato, maar de derde, op tel 2,
houdt u een halve tel aan. In maat 13 zijn de noten twee aan twee door
boogjes verbonden. Aan het eind van elk boogje wipt uw hand omhoog,
zodat er tussen de boogjes korte onderbrekingen ontstaan.
De snelheid van de gavotte is ongeveer één tel per polsslag. Omdat de
polsslag bij alle volwassenen ongeveer gelijk is (in rust ongeveer 70 slagen
per minuut, dat is iets sneller dan 1 per seconde), wordt deze in de muziek
vaak als tempo-aanduiding gebruikt. Het tempo van uw polsslag komt hier
dus ongeveer overeen met dat van de hele tellen van dit stuk.
De linkerhand heeft dus twee aanslagen per polsslag, de rechter dikwijls
vier. Het gaat erom alles heel licht en sierlijk en, na de nodige oefening,
vrij snel te spelen, zonder dat het een overhaaste indruk maakt. U kunt
hierbij niet met uw vingers van de ene toets naar de andere ‘kruipen’, want
dat gaat ten koste van de korte bewegingen, die noodzakelijk zijn voor de
vereiste puntige aanslag.
Houd bij het spelen van de staccatonoten voor de rechterhand uw arm stil
en uw hand dicht boven de toetsen. Alleen uw vingers moeten, met korte,
vinnige tikjes, het werk doen: vingerstaccato. Kunt u het tempo van één
tel per polsslag nog niet halen zonder te struikelen, doe het dan gerust
langzamer; het belangrijkste zijn een mooie toon en een goede articulatie.
Uw muzikaliteit blijkt immers niet uit het aantal nootjes dat u per minuut
speelt, maar uit de manier waaróp u ze speelt.
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Nummer 4 is een deel uit de Sonatine, opus 214, nummer 1 van
Corn. Gurlitt. Dit stuk moet niet te langzaam worden gespeeld. Probeer
verband tussen de noten te leggen en vooral weer elke frase als een
samenhangend geheel te horen. Eén van de belangrijkste factoren hierbij
is het juiste ritme.
In maat 1 en 2 krijgt u een syncopisch effect, doordat de 2e en de 3e
melodienoot als het ware ‘vervroegd’ worden gespeeld: op tel 3 in plaats
van op tel 1 van de volgende maat. Het accent dat een noot normaliter op
tel 1 krijgt, komt nu op deze voorafgaande noot. Dit syncopisch effect gaat
natuurlijk helemaal verloren wanneer u de maat verkeerd telt. Zorg er voor
dat elke maat precies drie tellen krijgt!
Let ook op de sterkteaanwijzingen. Hoewel de noten in de maten 1 tot en
met 4 dezelfde zijn als die in de maten 9 tot en met 12, moeten de laatste
anders en welluider (mf) klinken.
François Joseph Gossec (1734 - 1829)
was een Zuid-Nederlands componist. Na zijn
eerste muzikale opleiding als koorknaap aan de
kathedraal in Antwerpen verhuisde Gossec in
1751 naar Parijs, waar hij in dienst van La
Poupelinière en de Prins van Conti stond. In
1766
aanvaardde
hij
de
functie
van
muziekintendant bij de Prins van Condé, Louis
Joseph de Bourbon, in Chantilly. In het jaar
1770 richtte Gossec het "Concert des amateurs"
op, dat zich overwegend met moderne
componisten bezighield, en speelde hij een
belangrijke rol bij de reorganisatie van de
"Concerts spirituels" in 1773. In 1780 klom hij
op tot Tweede Directeur van de "Académie de Musique". Hij stichtte de aan
de Opéra verbonden École Royale de Chant in 1784, die in 1795
geannexeerd werd door het nieuwe conservatorium. Hij speelde samen met
Grétry, Cheruijn, Méhul en Lesuer een belangrijke rol bij de organisatie van
de Parijse Opera en het conservatorium.
Gossec, toonde zich in zijn vele hymnen en strijdliederen, gecomponeerd
ten tijde van de Franse Revolutie, een enthousiast aanhanger van de
Republiek.
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Zelf een begeleiding maken
Al eerder besteedden we aandacht aan uit het hoofd spelen. Een extra
moeilijkheid daarbij is om zelf een begeleiding te maken.
Begin met een eenvoudig melodietje, zoals “Baa! Baa! Black Sheep”. De
eerste stap is nagaan, wat de grondtoon van de melodie is. In de melodie
komen de volgende noten voor:

De grondtoon is dus C majeur.
Dan de begeleiding. Hoewel de melodie van een liedje dikwijls met een
andere toon dan de grondtoon begint, kunt u wel als regel aanhouden dat
het eerste begeleidingsakkoord in de eerste volledige maat altijd het
akkoord op de grondtoon is. Bij een opmaat is dit natuurlijk meestal een
ander begeleidingsakkoord.
In dit geval is het eerste akkoord het C-akkoord (C-E-G). U kunt het
akkoord om te beginnen één- of tweemaal per maat aanslaan, maar speel
het ook eens 'gebroken’, bijvoorbeeld:

of

Dat klinkt meteen veel vlotter.
In maat 2 voldoet het C-akkoord ook. In maat 3 hoort u dat het C-akkoord
niet ‘klinkt’. Wél het akkoord op de vierde toon van de toonladder: F-A-C.
In maat 4 past het C-akkoord weer wel. In maat 5 klinken zowel het C-, als
het F-akkoord niet. Daar gebruiken we een derde akkoord: dat op de vijfde
toon, hier de G (G-B-D).
Met deze drie akkoorden kunt u verder het hele liedje begeleiden en in
principe vrijwel alle melodieën.
De drie akkoorden zijn:
- het akkoord op de grondtoon, of tonika (T)
- het akkoord op de vierde toon, of subdominant (S)
- het akkoord op de vijfde toon, of dominant (D)
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Dominant betekent: overheersend. Na de grondtoon (tonika) is de vijfde
toon (dominant) de belangrijkste (overheersende = dominerende) in de
toonladder. Subdominant (= onderdominant) is de vijfde toon vanaf de
grondtoon, naar beneden gerekend.
Telt u maar na: in de toonladder van C is de F de vijfde toon als u van C af
naar beneden gaat. Naar boven is F de vierde toon. Na de dominant is de
subdominant de belangrijkste toon.
Dit geldt in elke toonaard. Het gaat er dus alleen om te bepalen welk van
deze drie akkoorden gespeeld moet worden bij de opeenvolgende
melodienoten. Verder geldt de regel: u begint soms, maar eindigt altijd,
met het tonika-akkoord.
Bij de melodie hiernaast is met de letters T, S en D aangegeven of het
akkoord op tonika, subdominant of dominant moet worden gebruikt.
Er zijn allerlei variaties mogelijk, die het geheel muzikaal rijker en
interessanter maken. Sommige kunt u zelf zonder veel moeite toepassen,
bijvoorbeeld de akkoorden in een andere ligging nemen (dezelfde noten,
maar in een andere volgorde; G-C-E in plaats van C-E-G). Ook kunnen de
akkoorden op verschillende manieren worden gebroken.
Bij langere melodieën komt het vaak voor, dat ze gedeeltelijk in een andere
toonaard staan. Het spreekt vanzelf, dat in zo'n gedeelte ook de akkoorden
die bij de andere toonaard horen, worden gebruikt.
Probeert u andere eenvoudige liedjes maar eens uit het hoofd te spelen en
te begeleiden. En probeer dan ook eens in een andere toonaard dan alleen
C te spelen.
Speel ook het liedje "Baa! Baa! Black Sheep" in andere toonaarden,
bijvoorbeeld in G. (De melodie begint dan met G, het eerste akkoord is GB-D). Dat lukt u best als u alleen maar kiest uit slechts de akkoorden op
grondtoon, dominant en subdominant.
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Het rechter- of bindingspedaal
Het rechterpedaal van uw piano heeft twee functies: het zorgt voor een
betere binding van opeenvolgende tonen én het zorgt voor een vollere,
rijkere klank.
In de ruststand, wanneer er geen toetsen worden aangeslagen, zijn alle
snaren afgedekt met een vilten demper. Slaat u nu een toets aan, dan
wordt de demper van de bewuste snaar opgetild en tegelijkertijd slaat
een vilten hamer de snaar aan. De hamer valt terug en de snaar blijft –
zolang u de toets ingedrukt houdt – natrillen. Wanneer u de toets loslaat,
dekt de vilten demper de snaar weer af.
Drukt u het rechterpedaal in, dan wordt de vilten demper van alle snaren
tegelijk opgetild. Drukt u nu een toets in, dan valt de vilten demper niet
terug, maar blijft de snaar natrillen, net zolang tot u het rechterpedaal
loslaat. Het rechterpedaal kunt u dus gebruiken om tonen te verlengen,
waardoor u een betere binding tussen de tonen krijgt, en daarom wordt
dit rechterpedaal ook wel het ‘bindingspedaal’ genoemd.
Doordat naastliggende snaren gaan meetrillen (‘resoneren’) krijgt de
piano een vollere klank. Maar daar schuilt wel het ‘gevaar’ in dat er een
a-melodieus rommeltje ontstaat, doordat allerlei tonen door elkaar
klinken. Zeker bij wat sneller spel blijven de tonen te lang naklinken.
Daarom moet het rechterpedaal – hoe verleidelijk het ook is om aan het
begin van een stuk het pedaal tot de bodem in te drukken én ingedrukt
te houden – doelbewust en met mate worden gebruikt.
In de muziek wordt het pedaalgebruik vaak aan de speler overgelaten.
Soms ziet u aan het begin van een muziekstuk de aanwijzing ‘con ped’
(met pedaal), waarmee wordt aangegeven dat het pedaal naar eigen
inzicht moet worden gebruikt, maar meestal blijft ook deze
muziekaanwijzing achterwege.
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De nummer 1a, 1b en 1c zijn pedaaloefeningen. Het gebruik van het
rechterpedaal moet na verloop van tijd grotendeels automatisch gaan en
dat vereist de nodige oefening.
In 1a moet u de tonen E en F door middel van het bindingspedaal volkomen
gebonden spelen. Sla beide toetsen met dezelfde vinger aan. Zonder pedaal
is een kleine onderbreking tussen de twee aanslagen hoorbaar; mét pedaal
niet. Luister nauwkeurig of de tonen volkomen gebonden klinken.
Druk het pedaal met het voorste deel van uw rechtervoet helemaal in; uw
hak blijft op de grond. Als het pedaal omhoog is, blijft uw voet met het
pedaal in aanraking, zodat bij het indrukken uw voet niet met een klap op
het pedaal terechtkomt.
Indrukken wordt aangegeven met:
Laten opkomen met:
U gaat als volgt te werk:
maat 1:

tel 1: E-toets aanslaan (pedaal is omhoog)
tel 2: pedaal indrukken
tel 3: E-toets loslaten

maat 2:

tel 1: F-toets aanslaan; pedaal omhoog.
tel 2: pedaal indrukken
tel 3: F-toets loslaten

maat 1:

tel 1:E-toets aanslaan; pedaal omhoog, en zo verder.
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Nummer 1b is een vergelijkbare oefening, maar nu voor twee handen.
1. Laat bij elke nieuwe aanslag het pedaal gelijktijdig omhoog komen, zodat
de vorige toon wordt afgedempt. Bij de aanslag vinden steeds twee
tegengestelde bewegingen plaats: de toetsen worden ingedrukt en het
pedaal komt omhoog.
2. Na de aanslag, als de toetsen nog zijn ingedrukt, drukt u ook het pedaal
in.
3. Vervolgens laat u de toetsen los; het ingedrukte pedaal zorgt dat de
tonen blijven doorklinken.
Voer al deze handelingen precies op de tel uit, zoals bij oefening 1a, en
luister of de tonen goed gebonden klinken.
Oefening 1c is een uitgebreide toepassing met akkoorden. Binden met uw
vingers is niet altijd mogelijk. De rusttekens op tel 3 zijn hier dan ook
weggelaten; het spreekt vanzelf dat u voor het spelen van de akkoorden
uw handen moet verplaatsen (de noten voor de linkerhand mogen
overigens gerust met de vingers worden gebonden).
Misschien heeft u al opgemerkt dat het er eigenlijk niet toe doet wanneer
u een toets loslaat. Zolang het pedaal is ingedrukt, klinkt de toon door.
Bij de voorgaande oefeningen liet u steeds de toetsen los op tel 3, maar
het kan gerust wat later, bijvoorbeeld halverwege tel 3. Probeer dat maar
eens.
Nu gaan we ook het moment van indrukken van het pedaal iets
verschuiven: niet op tel 2, maar bijvoorbeeld halverwege tel 1 en 2. Lukt
dit, probeer dan het pedaal zo snel mogelijk na het opkomen weer in te
drukken. Dit is de manier waarop het bindingspedaal in de praktijk wordt
toegepast:
1. tijdens de aanslag pedaal omhoog (om de vorige tonen af te dempen);
2. meteen daarna weer neer (om de nieuwe tonen te laten doorklinken).
In de praktijk heet dit ‘na-pedaal nemen’, omdat het pedaal telkens kort
ná het aanslaan van de toetsen wordt ingedrukt. Kortheidshalve wordt om
dit aan te geven, alleen het pedaalteken bij de te spelen noten (waar het
pedaal moet opkomen en meteen weer wordt ingedrukt) weergegeven.
Oefen dit net zo lang tot u het zonder nadenken goed doet: tijdens de
aanslag op, meteen daarna weer neer.
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In nummer 2, In Church van C. Gurlitt (opus 187, nr. 54) staan
pedaaltekens bij elk akkoord waarbij het pedaal gewisseld moet worden.
Druk na elke aanslag opnieuw het pedaal in. Door u te concentreren op de
juiste combinatie van hand- en voetbewegingen, wordt dit vanzelf een
automatisme.
Het pedaal maakt het binden met de vingers niet overbodig. Het is dus niet
zo, dat u voortaan geen aandacht meer aan de juiste vingerzetting behoeft
te schenken, omdat het ‘door het pedaal wel in orde komt’.
U mag het pedaal niet in álle muziek, of niet in alle gedeelten van een
muziekstuk, gebruiken. Binden met uw vingers blijft dus een belangrijk
onderdeel van uw speltechniek. Studeer muziekstukjes waar pedaalgebruik
bij te pas komt, dan ook altijd eerst in zonder pedaal.
Nummer 3 is een etude, waarin groepjes van vier noten over beide
handen zijn verdeeld. De bedoeling is dat u de groepjes van vier noten zó
speelt, dat er geen hapering tussen de noten voor de linker- en de noten
voor de rechterhand te horen is. Het moet dus telkens één doorgaande
beweging zijn, alsof u met één hand speelt.
Speel de etude langzaam, zodat u de gebroken akkoorden, die door de
groepen van vier noten worden gevormd, herkent en foutloos speelt. Later
voert u het tempo dan wat op, maar ook dan moet u het beslist tussendoor
nog eens heel langzaam en aandachtig doen. U zult merken dat het daarna
in vlugger tempo vaak ineens veel gemakkelijker gaat.
Bovenaan staat de afkorting ‘legg.’ Dit is de afkorting van ‘leggiero’, wat
‘licht, weinig nadrukkelijk spel’ betekent. Speel dit stukje ook op deze
manier maar geef wel een accent op elke eerste noot van de groepen van
vier (de basnoot van het gebroken akkoord). Er komt dan wat meer
melodische tekening in.
Ook dit stukje is van pedaaltekens voorzien. Maar het pedaal is in dit stukje
beslist niet nodig om de noten te binden. U kunt het gemakkelijk alleen
met uw vingers af. Studeer dan ook eerst het stukje zonder pedaal, totdat
u zeker weet dat uw speltechniek in orde is.
Als u het pedaal gaat gebruiken, is dat hier alleen om de toon wat voller te
maken.
In maat 1 drukt u meteen na het aanslaan van de eerste noot het pedaal
neer.
Het pedaalteken geeft aan dat in maat 1 het pedaal gedurende de eerste
twee tellen neergedrukt kan blijven. U speelt op de tweede tel hetzelfde

5

Piano Speelplezier, Les 57
akkoord als op tel 1. Op tel 3 komt een nieuw (ander) akkoord; hier moet
het vorige akkoord worden afgedempt; dus pedaal wisselen. Precies op tel
3, als u de F speelt, komt het pedaal omhoog; meteen daarna wordt het
weer neergedrukt, vóórdat u de As speelt.
Op dezelfde manier wordt op tel 4, en op tel 1 van de volgende maat,
pedaal gewisseld. In deze tweede maat speelt u steeds hetzelfde akkoord:
het pedaal blijft neergedrukt. Gaat u verder zelf maar na hoe steeds bij een
nieuw akkoord een pedaalteken staat.
Elke akkoordwisseling brengt dus ook pedaalwisseling met zich mee. Oefen
dit langzaam en vooral precies! Zorg ervoor dat bij het wisselen uw spel
niet stokt en ook dat er geen tonen uit een ander, vorig akkoord
doorklinken.
Nummer 4, Fughetta van Domenico Zipoli is polyfoon: Er is geen
sprake van een hoofdmelodie met begeleiding, maar van gelijkwaardige
stemmen, net zoals bij een canon.
Bij een fuga begint één stem met het thema. Datzelfde thema wordt even
later ook door een andere stem ingezet. Er zijn ook driestemmige en zelfs
vier en vijfstemmige fuga's.
Voor een kleine, weinig ingewikkelde fuga wordt meestal de naam
"fughetta" gebruikt. Het kenmerkende van de fuga is dat het thema steeds
op een andere toon wordt ingezet, meestal een kwint hoger, of een kwart
lager.
Dat is ook het geval in deze fughetta: In maat 1 wordt het thema ingezet
op de E; na drie maten valt de tweede stem in, met hetzelfde thema, nu
echter een kwart lager: op de B (linkerhand). De eerste stem vervolgt
ondertussen met een tegenstem; er ontstaat een weefsel van stemmen.
In maat 9 wordt, nu wéér lager, op de E, nogmaals het thema ingezet,
vervolgens in maat 11, en tenslotte, met een heel kleine wijziging, in maat
26.
Laat bij dit nummer het gebruik van het pedaal achterwege. Gebruikt u het
toch, dan loopt u grote kans dat het verloop van de stemmen onduidelijk
wordt.
Om deze stemmen goed te laten uitkomen, is het van belang vooral steeds
voor een duidelijke inzet van het fugathema te zorgen. Om u daaraan te
herinneren hebben wij met pijlen in de muziek aangegeven, waar telkens
het thema weer begint. Vooral het duidelijk spelen ervan met de linkerhand
zal extra oplettendheid vragen.
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Een ander belangrijk punt is de articulatie. Doordat alle aandacht uitgaat
naar het doorzien van de opbouw en het goed laten uitkomen van zo'n
polyfoon stuk, wordt vaak vergeten dat ook het muzikale gevoel een rol
moet spelen.
Ook een fuga mag vrolijk en speels klinken en moet niet als een soort dorre
puzzel worden opgediend. Studeer dus de noten heel goed in, maar zorg
er ook voor dat ze u als ‘muziek in de oren’ klinken.
Schenk vooral ook aandacht aan de bogen en stippen. Zorg voor een
levendige, stralende inzet van het thema. De uitdrukking ‘energico’ geeft
dit al aan: energiek, krachtig (stevige vingerbeweging!).
Het thema begint met een stijgend loopje, iets crescendo is daarbij heel
goed op zijn plaats.
De laatste noot, op tel 3, maar heel kort aanhouden. Ook in maat 2 worden
de beide eerste noten aan elkaar gebonden, waarbij de tweede weer heel
kort wordt gespeeld. De hierop volgende noot, op tel 3, wordt eveneens
staccato gespeeld. Ook de overige inzetten van het thema op dezelfde
manier spelen.
Studeer, speciaal voor de voordracht en ook om de stemmen goed ‘in het
gehoor’ te krijgen, elke hand afzonderlijk in (dit geldt speciaal voor de
linkerhandpartij).
In maat 27 speelt de linkerhand tweestemmig. Eén noot, de B, duurt de
hele maat, en daarboven speelt dezelfde hand op elke tel een noot. Let
hierbij goed op de articulatieaanwijzingen, die rechts van deze noten staan
(boog en stippen).
Tenslotte ook nog even aandacht voor de tweestemmigheid in de
rechterhand, in de beide laatste maten. De hoogste noten vormen een
bovenstem; speel ze goed gebonden: in maat 29 de FIS op tel 1 aan de A
halverwege tel 3, enzovoort.
In de laatste maat moet de E, die op tel 1 wordt aangeslagen, duidelijk
blijven doorklinken, ook terwijl u, iets zachter, de noten op tel 2 en 3 speelt.
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Tot nu toe waren alle mineurtoonladders harmonische mineurtoonladders’.
Deze zijn afgeleid van de ‘la-ladder’, waarbij de zevende toon een halve
toon hoger wordt genomen om een leidtoon te krijgen (zie les 45). Maar
daardoor ontstaat tussen de 6e en de 7e toon een interval van anderhalve
toon, wat het ‘raken’ van de juiste toon bij het zingen er niet gemakkelijk
op maakt.
Dit wordt opgelost door een andere vorm van mineur, waarbij ook de 6e
toon een halve toonafstand hoger wordt genomen, zodat de anderhalve
toonafstand werd verkleind tot één hele toon; de ‘melodisch mineur’.
Hieronder ziet u de diverse mineurvormen. In de dalende richting worden
bij melodisch mineur weer de oorspronkelijke tonen van de la-ladder
gespeeld. (Er is dan geen behoefte aan een leidtoon.)
La-ladder
Harmonisch mineur
Melodisch mineur (stijgend)
We starten deze les met de melodische mineurtoonladder van a
(nummer 1). Speel hem ook deze keer weer over meerdere octaven;
opgaand steeds met de zwarte toetsen erin en dalend alleen op de witte
toetsen.
Een goede oefening is de toonladders opgaand crescendo en dalend
diminuendo te spelen. Probeer dit ook wanneer u de toonladders over
meerdere octaven speelt; ga dan héél geleidelijk luider en weer zachter
spelen.
Nummer 2, ‘Kleine Studie’, opus 68, nummer 14 uit ‘Album für die
Jugend’ van R. Schumann, bestaat helemaal uit gebroken akkoorden.
Deze gebroken akkoorden worden stijgend met de linkerhand, en dalend
met de rechterhand gespeeld. De hoogste noot in elke maat (de eerste noot
voor de rechterhand) is de melodienoot; deze krijgt de nadruk, zodat ze als
melodie hoorbaar zijn. Het spreekt dan vanzelf dat de noten op de
maatstreep niet een te zwaar accent moeten krijgen.
De sterkteaanduiding is ‘piano’, maar u mag gerust wat ‘spanning’ in de
muziek brengen door bij stijgende delen een crescendo en bij dalende
delen een diminuendo te maken.
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Misschien heeft u, al spelende, aangevoeld dat u in maat 16 een lichte
vertraging kunt toepassen, alsof u in afwachting bent van het beginthema
dat in maat 17 weer wordt ingezet.
Studeer dit stukje heel langzaam en zonder pedaal, in. Net zo lang tot er
in uw spel geen haperingen meer voorkomen, ook niet wanneer uw handen
elkaar afwisselen. Houd uw armen ontspannen en laat ze losjes bewegen
vanuit de schouder. Trek uw schouders niet op; daarmee spant u uw
spieren.
Maat 31 – de voorlaatste maat – kunt u het best afzonderlijk instuderen.
Begin bij maat 30 en houd u aan de aangegeven vingerzetting, zodat u
gebonden kunt spelen. Uw polsen moeten bij deze wijde grepen iets
meegeven, zodat u er gemakkelijker bij kunt.
Wanneer u het hele stukje zonder onderbrekingen soepel kunt spelen, gaan
we het pedaal gebruiken. In elke maat speelt u alleen noten die bij
hetzelfde akkoord horen. Het pedaal kan dus steeds gedurende de hele
maat ingedrukt blijven. Het gaat er alleen om op het juiste moment ‘pedaal
te wisselen’. U doet dit precies tijdens het aanslaan van de eerste noot van
elke nieuwe maat. U laat het pedaal omhoog komen, om het vorige akkoord
af te dempen. Meteen daarna, als de eerste toets nog ingedrukt is, drukt u
het pedaal weer in. Wanneer u dit op het juiste moment doet, klinken alle
noten van het akkoord door, ook de laagste.
Zorg er voor dat het stukje door het pedaalgebruik niet ‘log’ gaat klinken;
het moet ‘dolce’ (lieflijk) zijn. Speel het stukje over het geheel genomen
zacht en laat de melodienoten er duidelijk bovenuit klinken.
Nummer 3, een etude, opus 108, nummer 6 van L. Schytte heeft een
verraderlijk lastige linkerhandpartij, omdat elke basnoot moet blijven doorklinken tot de volgende en er zo goed mogelijk aan moet worden ‘gebonden’.
Studeer de linkerhandpartij daarom afzonderlijk in, waarbij u de doorklinkende basnoten iets sterker speelt, zodat de ‘basmelodie’ goed
hoorbaar is.
Zorg ervoor dat de tonen de juiste duur hebben: basnoten de hele maat,
de eerste twee akkoordjes kort en het derde akkoordje aanhouden tot aan
tel 1 van de volgende maat.
In maat 7 en in de slotmaten is de begeleiding anders. Let erop dat in de
maten 14 en 15 de basnoten zo lang mogelijk worden aangehouden, maar
de beide akkoorden na elke basnoot allebei kort. Dus niet het tweede
akkoord aan de erop volgende basnoot ‘vastplakken’.
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Niet zo:

Maar zo:

Overigens moet de linkerhandpartij als geheel heel bescheiden klinken,
zodat de melodie er duidelijk bovenuit komt. Let goed op de bogen en
vooral ook op de rusttekens.
Speel het stukje helemaal zonder pedaal, anders klinken de loopjes voor
de rechterhand niet duidelijk en helder.
Nummer 4 is een Mazurka van C. Millöcker. Een mazurka is een van
oorsprong Poolse dans in drietelsmaat. Door de typische bouw van de
melodie komt er vaak een accent op de tweede of derde tel van de maat.
Ook in deze mazurka is dat, bij de accenttekens, het geval.
In dit stuk komen een aantal nieuwe muziektermen voor.
2da volta is de afkorting van ‘seconda volta’ ofwel ‘tweede keer’.
8va is de afkorting van ottava (octaaf). Hiermee wordt bedoeld dat de partij
waar deze aanduiding bij staat, een octaaf hoger gespeeld moet worden
dan hij genoteerd staat. In dit geval moet dat dus alleen wanneer u het
stuk herhaalt, als u dat gedeelte voor de tweede keer speelt.
De eerste maal speelt u het zoals het er staat. De tweede maal, na maat
16, speelt u in de maten 1 tot en met 4 de rechterhand een octaaf hoger.
Bij maat 5 staat ‘loco’ (plaats). Dit betekent dat u daar weer op de gewone
hoogte moet spelen.
Ook de noten voor de rechterhand in maat 9 worden de tweede keer een
octaaf hoger gespeeld. Het gedeelte vanaf maat 17, dat de tweede keer op
maat 9 volgt, speelt u dan weer op dezelfde hoogte als genoteerd is.
Voer ook de steeds voorkomende hopfiguur (3/4 en 1/4 tel) op de juiste
manier uit. Het tweede nootje mag maar een kwart tel duren en komt pas
héél kort voor de volgende tel.
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We starten deze les met de melodische mineurtoonladder van e
(nummer 1). Speel deze toonladder weer over meerdere octaven en
probeer ook weer eens de ‘hopfiguur’. En let er bij het uit het hoofd spelen
op dat de mineurtoonladder dalend anders is dan stijgend?
Nummer 2 is Annie Laurie, een Schots wijsje, waarbij het erop aan komt
goed in de maat te spelen. Tel hardop: 4-re, 1-ne, 2-je enzovoort, en let
op de syncopen, bijvoorbeeld in de maten 2 en 7, halverwege de eerste tel.
Wanneer u bij het spelen de doorklinkstippen goed laat uitkomen, ontstaat
in de eerste twee maten een soort basmelodie: noten voor de linkerhand
die elk twee maten duren. Probeer deze noten zoveel mogelijk aan elkaar
te binden. In maat 9 kunt u de G, die u op tel 3 speelt, op tel 4 natuurlijk
niet meer met uw pink vasthouden . Deze doorklinkstip moet u dus met het
pedaal ‘spelen’.
In maat 4 staan voor de rechterhand doorklinkstippen. De hoogste noten
vormen de hoofdmelodie. Speel de B op tel 3 niet te luid; de melodienoot
(D) moet hoorbaar blijven. Let ook goed op welke noten moeten
doorklinken.
Het pedaalgebruik bij dit stukje is niet zo eenvoudig. Zorg, vóórdat u het
pedaal gaat gebruiken, dat u alle noten zonder haperingen weet te vinden.
Herhaal zo nodig de pedaaloefeningen uit les 57 en lees de tekst nog eens
door om te controleren of u alles helemaal goed doet.
Het pedaal wordt niet overal in dit stukje gebruikt. Bijvoorbeeld in de
opmaat aan het begin blijft het pedaal achterwege, omdat de melodienoten
– door de korte notenduur - anders door elkaar gaan klinken, waardoor een
rommelig geheel ontstaat. U neemt pas pedaal ná het aanslaan van de
noten op tel 1 in maat 1. Hoewel alle noten tot hetzelfde akkoord (C-E-G)
horen, wisselt u toch halverwege de maat pedaal om de klank niet te zwaar
te laten worden. Bovendien komt de basmelodie op deze manier veel beter
tot zijn recht.
In maat 4 gebruikt u geen pedaal, omdat de basnoten hier op elke tel
wisselen en er dus steeds pedaal gewisseld zou moeten worden. Voor de
melodienoten in tel 4 geldt hetzelfde als voor de opmaat.
Bij het gebruik van het pedaal spelen de volgende factoren een rol:
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De melodie moet duidelijk blijven;
Als er sprake is van een basmelodie moet deze ook goed uitkomen;
De verschillende frasen mogen niet aan elkaar worden ‘geplakt’;
Verschillende akkoorden mogen niet door elkaar gaan klinken.

Piano Speelplezier, Les 59
Veel spelers zijn geneigd om, zodra ze gaan spelen, het rechterpedaal
onmiddellijk zo ver mogelijk in te drukken en het pas nadat de laatste tonen
hebben geklonken, weer los te laten. Ze hebben er geen erg in dat ze
daarmee een kakofonie aan klanken produceren. Gebruik het pedaal met
mate!
Volg bij nummer 2 de pedaalaanwijzingen zo goed mogelijk op en luister
naar uw spel. De muziek moet mooi helder klinken. Probeer ook eens na te
gaan waarom een pedaalwisseling of soms helemaal geen pedaal is
voorgeschreven.
Nummer 3a is een vooroefening bij nummer 3.
Deze vooroefening bestaat uit twee-aan-twee gebonden tertsen. Dit soort
tertsen of andere intervallen komen in de muziek vaak voor. U speelt deze
vooroefening met drie verschillende vingerzettingen. Begin de oefening met
de vingerzetting die boven de noten staat. Speel vooral langzaam en met
soepele polsbewegingen. Bij de eerste noot zakt uw pols door en meteen
na de aanslag van de tweede noot veert uw hand weer omhoog, alsof hij
omhoog gewipt wordt door de aanslaande vinger. Hierdoor wordt de tweede
noot vanzelf kort. Laat uw hand gerust een eindje omhoog ‘zweven’. En
denk erom: ontspannen! De beweging is dus:

Nadat u de oefening heeft gedaan met de vingerzetting die in de notenbalk
is aangegeven, gaat u dezelfde oefening doen met de vingerzettingen die
naast de notenbalk staan. Door de zwakkere en onhandigere ringvinger en
pink, merkt u ongetwijfeld dat deze zettingen wat lastiger zijn en dat wat
extra oefening beslist niet overbodig is.
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Nummer 3, een deel uit een Sonatine van Ludwig van Beethoven, is
vrij lang. Daarom gaan we het in gedeelten studeren. Speelt u het steeds
in zijn geheel door, dan bent u aan het einde alweer vergeten op welke
zaken u in het begin van het stuk moet letten. Studeer de eerste keer
bijvoorbeeld de maten 1 tot en met 8, de tweede keer de maten 9 tot en
met 16 en de derde keer neemt u er de maten 25 tot en met 33 bij. De
maten 17 tot en met 24 zijn gelijk aan het begin, dus deze kent u dan al.
Wat noten betreft, is dit stuk niet bijzonder moeilijk. Hoogstens heeft u wat
moeite met het verplaatsen van de handen. Zorg dat dat zonder haperen
gaat, want anders ontstaat een brokkelig geheel. Probeer er juist één
samenhangend geheel van te maken, zonder de fraseerbogen te
veronachtzamen.
Zorg ervoor dat het verplaatsen van uw handen niet resulteert in een soort
‘geschuifel’. Laat de toetsen los en zet uw hand rustig boven de volgende.
Moeten beide handen tegelijk worden verplaatst (onder andere in maat 24
en 32), doe dit dan niet ná elkaar, maar met beide handen tegelijk.
Werk in gedachten steeds naar de volgende notengroep toe; u moet van
tevoren weten wat er volgt en daarop anticiperen. Op die manier kunt u
ook meer aandacht geven aan de uitvoering van de muziek.
In maat 10, 12, 13 en 14 speelt de rechterhand steeds een dalend loopje
dat volgens de algemene regel - stijgend crescendo en dalend diminuendo
- hier luider zou moeten worden ingezet en zachter eindigen. Toch is het
hier minder mooi om de eerste noot van zo'n loopje het sterkst en dan de
volgende noten geleidelijk zachter te spelen. De inzet van het loopje is dan
te nadrukkelijk, temeer daar de eerste noot op tel 2 staat en dus geen
accent krijgt. De derde noot van het loopje staat daarentegen op tel 3 en
krijgt dus een licht accent in deze 4-tels maat. Het klinkt hier beter wanneer
u zachter inzet en eerst een kort crescendo en vervolgens een diminuendo
maakt.
Ook moet u de nodige aandacht besteden aan de begeleiding. In diverse
maten staan rusttekens na de noten op tel 1 (onder andere in maat 2, 4,
10 enzovoort). Het is verleidelijk deze noten langer door te laten klinken,
maar dat is nu juist niet de bedoeling!
Waar geen rusttekens tussen de akkoorden staan, moet u proberen ze zo
goed mogelijk te binden. Dat geldt ook in gevallen als in maat 3, waar u
maar één noot van een akkoord kunt binden aan één noot van het volgende.
In les 21 staan een aantal oefeningen die hier betrekking op hebben.
Herhaalt u die nog eens.
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Bij de gebroken akkoorden speelt u de herhaalde noten zacht. Geen
opdringerig klinkende linkerhandpartij dus; de melodie moet het duidelijkst
klinken. Denk ook aan het verschil tussen ‘p’ en ‘mf’.
Dit stuk kan heel goed zonder pedaal worden gespeeld. Bij de vele loopjes
is het niet mogelijk pedaal te gebruiken. Waar het wel kan, is dit met
pedaaltekens aangegeven. De laatste acht maten kunt u met pedaal spelen.
De linkerhand speelt daar steeds gebroken akkoorden. Hoewel de laatste
drie maten steeds hetzelfde akkoord (G-B-D) hebben, wisselt u toch enkele
malen pedaal om de klank niet te log, te dik, te maken.
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Nummer 4, op de volgende bladzijde, Vortragsstück van Anton
Bruckner is een quatremains stuk. Het is dus de bedoeling dat u het met
iemand samen speelt. Er is prachtige muziek voor quatremains geschreven,
zoals de walsen en Hongaarse dansen van Brahms, diverse sonates van
Mozart en de Slavische dansen van Dvorak.
Probeer daarom een Klavarpartner te vinden die ongeveer dezelfde
muzikale smaak heeft en studeer samen eens wat quatremains stukken in.
Het beste kunt u stukken kiezen die voor u vrij gemakkelijk zijn.
Samenspelen en aanpassen aan elkaars spel vraagt ook veel aandacht. In
de Klavar pianocatalogus vindt u een flink aantal stukken in quatremains
uitvoering.
In de muziek staat de partij voor de speler die rechts aan de piano zit, ook
aan de rechterzijde gedrukt. Deze, de hoogst klinkende partij, heet de
primo partij (primo = eerste). Deze heeft meestal de hoofdmelodie.
De secundo-speler (secundo = tweede) bespeelt voornamelijk de linkerhelft
van de piano. Dikwijls heeft deze partij een begeleidend karakter. Er zijn
vele quatremains stukken waarbij de primo partij veel gemakkelijker is dan
de secundo partij. Deze stukken zijn meestal bedoeld voor samenspel
tussen leerling en pianoleraar, waarbij de leraar de (moeilijker) secundo
partij speelt en de leerling de gemakkelijker primo partij.
In dit Vortragsstück zijn beide partijen even moeilijk. Het wordt in
langzaam tempo (lento) gespeeld. Het beste kunt u een hele maat (hier
drie tellen) in het gewenste tempo vooraf tellen, zodat u beiden daarna
precies op tel 1 gelijk inzet. Ook bij enkele tellen rust is het handig zachtjes
mee te tellen, zolang het stuk er nog niet helemaal in zit.
Bij het samenspelen komt het er op aan dat beide spelers de
voordrachtsaanwijzingen zó opvolgen dat een evenwichtig geheel ontstaat.
Als bijvoorbeeld in maat 11 de secundo speler wél een crescendo maakt,
maar de primo speler niet, dan komt de primopartij in de verdrukking. De
vertraging in maat 13 moet eveneens gelijk op gaan. Het is niet alleen een
kwestie van opletten wat er staat, maar ook een aanvoelen van de muziek
én van elkaars bedoelingen.
Op die manier kan ook nog veel van elkaar worden geleerd, omdat de
spelers samen moeten nagaan hoe de muziek moet worden gespeeld om
het beste tot zijn recht te komen.
Het is gebruikelijk dat bij vierhandig spel de secundo speler het pedaal
bedient. Voor de primo speler is dat iets lastiger, omdat zijn of haar
rechtervoet verder van het rechterpedaal is verwijderd.
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Nummer 1a is de melodische mineurtoonladder van b. En de boodschap is inmiddels natuurlijk bekend: oefenen, oefenen, oefenen, probeer
de toonladder uit uw hoofd te spelen en doe dit over meerdere octaven.
Nummer 1b vervolgens is de drieklank van b mineur. Deze drieklank
staat genoteerd in een variatie die ‘hoekig gebroken’ wordt genoemd.
Hierbij staan de noten niet in de gewone opvolging, maar worden als het
ware zig-zagsgewijs gespeeld.
Speel regelmatig, met de juiste vingerzetting én met grote vingerbewegingen waarbij u uw pols, armen en handen ontspannen houdt. Die dit
vooral bij het opschuiven aan het begin van elke maat.
Nummer 2, een etude (Op. 181, nummer 4) van K.A. Löschorn, is een
oefening voor met name de linkerhand. Speel langzaam, duidelijk en alle
noten even sterk. Speel bij het instuderen elk groepje van vier noten en
herhaal groepjes noten waar u moeite mee heeft.
Voer de noten voor de linkerhand ook eens uit als — de inmiddels bekende
— hopfiguur:

En ook omgekeerd:

Let op: in beide gevallen krijgt de eerste noot steeds het accent.
De melodienoten moeten goed gebonden worden, ook bijvoorbeeld in de
maten 5, 6 en 7, waar de rechterhand tweestemmig speelt. De hoogste
noten vormen de melodie. Let erop dat de C, halverwege maat 5, 4 tellen
duurt, tot de B op de helft van maat 6.
Hoewel de linkerhand natuurlijk de meeste aandacht vraagt, moet u toch
proberen de melodie er bovenuit te laten klinken, want die is muzikaal het
belangrijkst.
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Nummer 3 is een menuet van Wagenseil. U speelt dit menuet met een
lichte, beheerste aanslag, waardoor de voordracht iets lichts en glanzends
krijgt. Het tempo is niet te vlug; deze dans krijgt vanzelf al iets sierlijks als
u de ritmische figuren juist uitvoert en de verschillen tussen legato en
staccato en tussen ‘p’ en ‘mp’, goed laat uitkomen.
Aan het begin van de maten 9 tot en met 12 komt u een ‘Schleifer’ tegen:
twee opeenvolgende nootjes voor de hoofdnoot. Zo’n versiering kwam u al
eerder, in les 52, tegen. Toen kwamen de versieringsnootjes vóór de tel en
de hoofdnoot op de tel. Hier komt het eerste versieringsnootje op de tel en
de hoofdnoot iets ná de tel.
Het eerste nootje van de Schleifer valt op tel 1 (mét accent) precies gelijk
met de eerste begeleidingsnoot. De hoofdnoot speelt u op de helft van tel
1, tegelijk met de tweede begeleidingsnoot. Het tweede versieringsnootje
komt precies daar tussenin. Let er wel op dat u daarbij goed in de maat
blijft, óók bij de triolen in maat 7 en 15.
Bij dit menuet kunt u heel goed een soort echo-effect toepassen. Als u de
eerste acht maten herhaalt, neemt u bijvoorbeeld een andere
geluidssterkte dan de eerste keer. In het tweede deel kunt u maat 3 en 4
als een echo van maat 1 en 2 laten klinken; ze zijn helemaal aan elkaar
gelijk. Juist de klaviermuziek uit deze periode leent zich bijzonder goed
voor zulke variaties. Ze werd meestal geschreven voor klavecimbel, een
instrument waarbij men door het gebruik van registers en door het
bespelen van verschillende klavieren variaties in klank en klanksterkte
aanbracht.
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In nummer 4, Der rote Sarafan, moeten alle frasen mooi gebonden
worden, ook de noten van de begeleiding. Daarom ook worden in maat 1,
5, 6 en 7 de noten van de middenstem afwisselend met linker- en
rechterhand gespeeld. U kunt dan gemakkelijker een mooi legato maken.
Let goed op de vingerzetting!
De melodienoten laat u duidelijk boven de andere uitkomen. Nadat u het
helemaal zonder pedaal hebt ingestudeerd, kunt u er hier en daar wat
pedaal bij gaan nemen. Maar denk eraan dat de melodie duidelijk moet
blijven en let ook op het verloop van de basmelodie en de middenstem die
hier en daar voorkomen.
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