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Piano Speelplezier, Les 36
Nummer 1 is de toonladder van ES. “Alweer zo’n toonladder”, denkt u
misschien, “Wat heb ik daar nu aan?”
Natuurlijk, we geven het onmiddellijk toe: Toonladders zijn niet de leukste
onderdelen van uw muzieklessen. Maar ze zijn wél uitermate nuttig.
Toonladders zijn in eerste instantie een instrument om uw speltechnische
vaardigheden te verbeteren. Door regelmatig toonladders te oefenen - en
daarbij natuurlijk de juiste vingerzetting toe te passen - krijgt u ervaring
met ’loopjes’ en bent u geneigd om bij het instuderen van een nieuw
muziekstuk praktisch automatisch de juiste vingerzetting toe te passen.
Bovendien zijn toonladders een uitstekend middel om de vingers ’los te
maken’.

Nummer 2 is een etude van Duvernoy. Met deze etude oefent u het
spelen van gebroken akkoorden met zowel de linker– als de rechterhand.
Begin langzaam en gebruik de juiste vingerzetting. Gebruik ook steeds
dezélfde vingerzetting. Dan krijgt u het stuk ’in de vingers’. Na een aantal
keren oefenen, merkt u dan dat uw vingers als vanzelf de juiste toetsen
vinden.
Besteed aandacht aan de juiste aanslag. Een muziekstuk, ook deze etude,
is geen wedstrijd om zo snel mogelijk te spelen. Begin rustig!
In de eerste acht maten speelt u met uw rechterhand de begeleidingsakkoorden; u speelt met uw línkerhand iets sterker dan met uw
rechterhand. Probeer de melodie met uw linkerhand zo mooi mogelijk voor
te dragen. Speel naar het midden van de fraseerboog iets sterker en dan
weer zachter.
In maat 9 speelt u de melodie met uw rechterhand en de begeleidingsakkoorden met uw linkerhand. Vanaf dat moment moet de rechterhandpartij dan ook luider klinken dan de linkerhandpartij. Dit kan muzikaal
een heel aardig effect opleveren, zeker wanneer u de etude in een vlot
tempo speelt, bijvoorbeeld ‘andante’, waarbij elke noot net zo lang duurt
als een stap. Begin echter veel langzamer. Pas wanneer de begeleidingsfiguren er ‘goed in zitten’ kunt u het tempo opvoeren.
Let bij deze etude op de spelaanwijzingen: Aan het einde van maat 8 staat
‘FINE’ en aan het einde, na maat 16, ‘D.C. al FINE’. Dit betekent dat u ná
maat 16 doorgaat met maat 1 tot u de etude beëindigt met maat 8.
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Nummer 3 is een menuet van J.Ph. Rameau.
De rechterhandpartij van dit menuet moet ‘legato’, en de linkerhandpartij
‘portato’ (met een korte onderbreking tussen de noten) worden gespeeld.
Door dit verschil in articulatie komen de noten voor de linkerhand
duidelijker uit en krijgt het hele stuk een levendig karakter.
Het menuet moet heel licht, duidelijk en vlot worden gespeeld. Let er bij de
vlugge passages op dat u grote vingerbewegingen maakt. Laat uw vingers
niet over de toetsen ’slepen’. Het gevaar bestaat dan dat uw spel
onduidelijk wordt, doordat u bij een aanslag meerdere toetsten tegelijk
indrukt.
In de tijd dat Rameau leefde, was het niet gebruikelijk dat de componist
voordrachtsaanwijzingen gaf. De manier van voordragen werd aan de
uitvoerende(n) overgelaten. In dit stuk kunt u bijvoorbeeld een variatie in
klanksterkte aanbrengen door de ene frase wat sterker te spelen dan de
andere, zodat een soort echo-effect ontstaat.
Fraseerstrepen
In plaats van fraseerbogen worden ook vaak ‘fraseerstrepen’ gebruikt
om de scheiding tussen de muzikale zinnen aan te geven. In dit menuet
staan fraseerstrepen aan het einde van de maten 4, 12, 16 en 20. Op
deze plaatsen laat u dus horen dat een muzikale zin uit is en een nieuwe
begint.
Nummer 4, Sweet and Low, heeft een heel ander muzikaal karakter dan
het voorgaande menuet van Rameau. Sweet and Low moet zacht, wiegend
en vloeiend in een rustig tempo worden gespeeld. Dit bereikt u door niet
alle noten even sterk te spelen. In maat 4 bijvoorbeeld, speelt u de noten
op tel 2 beduidend zachter dan de noten op tel 1, terwijl u in de beide
laatste maten steeds zachter en langzamer gaat spelen. Zorg er, bij alles
wat u doet, steeds voor dat de melodie het sterkst uitkomt.
Heeft u de noten eenmaal onder de knie, luister dan naar uw eigen spel. U
ontdekt dan vanzelf waar de muziek om een crescendo of een diminuendo
vraagt. U mag daarbij voor uw gevoel gerust wat overdrijven.
In de maten 9 tot en met 12 moet u goed opletten welke noten er precies
staan. Het beste kunt u dit gedeelte met de rechter– en linkerhand
afzonderlijk instuderen. Houd bij het spelen van de gebroken akkoorden in
de linkerhand uw pols goed ontspannen.
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Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)
Rameau, de grootste Franse componist van barokmuziek, is in veel
opzichten te vergelijken met Bach, die bijna een tijdgenoot van hem was.
Beiden waren de muziek zeer toegewijd en gingen zo in hun werk op dat er
weinig tijd overbleef voor sociale activiteiten. Beiden hebben lang op
erkenning moeten wachten: Bach tot de 19e eeuw, terwijl Rameau eigenlijk
nog steeds op erkenning wacht.
Rameau werd geboren in Dijon, als zoon van een organist. Dat is hij zelf
ook bijna zijn hele leven geweest, maar daarnaast heeft hij ook veel over
muziektheorie geschreven, zoals zijn Traité de l’harmonie uit 1722. Tot
1733 was hij vooral bekend om zijn klavecimbelmuziek, maar toen kreeg
hij van een rijke beschermheer de opdracht om een opera te schrijven. De
eerste, Hippolyte et Arici (1733), was een ‘succès de scandale’, omdat de
wijzigingen die hij aanbracht in de traditionele vormen van Lully zowel
bewondering als afkeuring veroorzaakten. Rameau heeft in totaal 22
opera’s geschreven, waaronder Les Indes galantes (1735) en Le temple de
la Gloire (1745).
Ironisch genoeg werd Rameau aan het einde van zijn leven in de ‘querelle
des bouffons’ (komediantenruzie) afgeschilderd als de conservatief, ten
opzichte van Pergolesi met zijn nieuwe Italiaanse stijl. In feite was Rameau
juist echter een innovatieve componist, door zijn flexibiliteit, dramatische
expressie en het gebruik van de dance divertissement.
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Nummer 1 is weer de toonladder van ES. Ditmaal in tegenbeweging en
in gelijke beweging.

Nummer 2 is een stukje (‘Stückchen’) van Robert Schumann. De muziek
is afkomstig uit een bundel pianostukken voor de jeugd (’Album für die
Jugend’), maar dat wil niet zeggen dat u hier met een kinderachtig werkje
te maken heeft. Integendeel, de meeste muziek in dit Album is zowel
technisch als muzikaal eerder op volwassenen gericht. De stukjes worden
vaak als toegift na een pianorecital gespeeld.
Dit stukje moet eenvoudig, maar toch gevoelig worden gespeeld. Niet te
vlug (’non-allegro’ betekent ’niet snel’) en zacht, met kleine verschillen in
volume. Bij de eerste balk staat aangegeven hoe u met crescendo’s en
diminuendo’s dit stukje tot leven kunt brengen. Hierbij ziet u dat wederom
de bekende regel is toegepast: als de melodie stijgt gaat u iets sterker en
als de melodie daalt iets zachter spelen.
Frasering
Wanneer u een liedje zingt, doet u dit vanzelf goed; u moet tussendoor
ademhalen, waardoor automatisch een korte pauze tussen de zinnen
valt. Bij uw pianospel moet u datzelfde principe toepassen. Daarom
neemt u vlak voor een nieuwe zin (voorgesteld door de fraseerbogen)
even de vingers van de toetsen.
Met andere woorden: speel alsof u zingt. Of beter nog: zing de melodie
mee en probeer op dezelfde manier te spelen als u zingt.
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Robert Schumann (1810—1856)
Robert Schumann begon reeds op zijn zevende
intuïtief muzikaal te fantaseren en te componeren.
Hij kreeg les van de plaatselijke organist, maar wilde
niets van theorielessen weten. Na een Schubertliederenavond besluit hij beroepsmusicus te worden.
Onder de indruk van het begaafde pianospel van het
negenjarig wonderkind Clara Wieck, wordt hij
leerling
bij
haar
vader,
de
beroemde
muziekpedagoog Friedrich Wieck. Door een teveel
aan ijver om zijn techniek op te drijven, forceert hij
zijn linkerhand en de virtuozenloopbaan ligt in het
water. Wel trouwt hij met zijn vroegere idool Clara.
Vanaf 1842 treden steeds vaker de symptomen van zijn zenuwziekte op;
na een zelfmoordpoging wordt hij in een instelling verpleegd. Schumann
sterft op 29 juli 1856 in Eudenich bij Bonn.

3

Piano Speelplezier, Les 37
Nummer 3 is een Etude van Ludvig Schytte. In deze etude speelt u met
uw rechterhand staccato-akkoorden. Uw rechterhand scharniert daarbij in
het polsgewricht en uw duim wisselt nogal eens van positie.

Met uw linkerhand speelt u snelle, duidelijke en luide passages. Let er bij
de dalende passages op, dat u met uw ringvinger de toets niet te zacht
aanslaat. Oefen deze figuren regelmatig, zowel wat betreft het ritme als
het volume. Speel de triolen niet al te vlug; de drie nootjes duren samen
een hele tel. Probeer maar met uw voet de maat te tikken. Vier tikken per
maat.
Als u de figuren voor de linkerhand mooi gebonden speelt en de
rechterhandakkoorden kort en pittig aanslaat, ontstaat een aardig klinkend
muziekstuk dat uw waardering zeker zal kunnen wegdragen.

Ludvig Schytte (1848-1909)
Schytte was een Deens componist, pianist en muziekleraar. In 1884 trok hij naar Duitsland om bij Franz Liszt
te gaan studeren. Van 1886 tot 1907 woonde en werkte
hij in Wenen. De laatste twee jaar van zijn leven gaf hij
muziekles in Berlijn. Schytte componeerde talloze
pianowerken. Met name zijn kortere stukken worden
tegenwoordig nog vaak gebruikt voor studiedoeleinden.
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Nummer 4 is een mars (‘Marcia’) van A.E. Müller. Een mars moet
natuurlijk in een strak, pittig tempo worden gespeeld. Ook al oefent u in
het begin in een veel langzamer tempo, toch moet u de akkoorden op de
juiste manier kort en stevig spelen: direct na de aanslag wipt uw hand weer
omhoog. Doet u dat maar gerust met overdreven vinnige bewegingen. Veel
pianisten spelen een mars veel te slap en futloos. Breng maar wat leven in
uw spel.
In maat 4 moet u ineens gebonden spelen. Als tegenhanger van het
staccatospel in de eerste drie maten geeft dit een heel aardig effect.
Let er goed op dat u de kwarttelnoten niet te vroeg inzet. U speelt ze pas
heel kort voor de volgende noot. Het puntige ritme van deze kwarttelnoten
geeft aan deze mars juist zo’n vlot karakter.
In maat 10 kan het ritmische figuur van de linkerhand het beste met
vingerwisseling worden gespeeld. Zo ook in maat 12, maar daar is het
moeilijker. Mocht u er teveel moeite mee hebben, speel dan deze noten
maar alle drie met de pink.
A.E. Müller (1767—1817)
August Eberhard Müller was een leerling van Johann Christoph Friedrich
Bach. In 1788 werd hij aangesteld als organist aan de Ulrichskerk in
Bückeburg. Tien jaar later werd Müller benoemd tot cantor aan de
Thomaskerk en muzikaal directeur van de stad Leipzig.
In 1810 vestigde Müller zich in Weimar, waar hij werd aangesteld als
hofkapelmeester. Müller zette zich in voor de verspreiding van het werk
van het Weense classisisme en dat van J.S. Bach.
August Eberhard Müller schreef onder meer 2 pianoconcerten, 14 sonates,
17 capriccio's, variaties en talrijke andere pianocomposities, 7
fluitconcerto's, polonaises voor fluit en orkest, études voor fluit en klavier,
duetten en andere composities voor fluit.
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Nummer 1 is de toonladder van BES. In deze toonladder komen twee
zwarte toetsen voor: BES en ES. Wat de vingerzetting betreft, zal deze
toonladder weinig problemen opleveren. Oefenen dus maar!
Nummer 2 is een gedeelte uit de Sonatine van M. Clementi. Een
sonatine bestaat uit drie delen met een langzaam middenstuk. Dit gedeelte
is zo’n langzaam stuk. De muziekaanwijzing boven het stuk luidt ‘un poco
adagio’ ofwel ‘een beetje langzaam’. U speelt het stuk dan ook in een
langzaam tempo en draagt het liefelijk en zangerig (‘dolce’)voor.
Probeer in de linkerhand, die dient als begeleidingspartij, weer de noten
van de tegenmelodie te ontdekken. In de eerste vier maten is dat niet al te
moeilijk: de D is steeds de opvullende noot. In maat 5 wordt het wat
ingewikkelder. Maar als u dat gedeelte even afzonderlijk speelt, hoort u wel
dat hier alle noten, behalve de G halverwege tel 1, melodische betekenis
hebben. Speel de G daarom iets zachter. Iets dergelijks komt u tegen in de
maten 9 tot en met 13.
Bij de rechterhandpartij moet u voldoende aandacht besteden aan het ritme.
Dit geldt specifiek voor de maten 5 tot en met 7 en 13 tot en met 15. Het
gemakkelijkst is om net te doen of dit viertelsmaten zijn. In maat 5 speelt
u dan eerst een noot van 1+1/2 tel, gevolgd door een van 1/2 tel, precies
als in de vorige maten. Vervolgens tweemaal de figuur 3/4 tel + 1/4 tel.
Zet de noot van een 1/4 tel niet te vroeg in! Doe net of u hem vergeet te
spelen en nog net op het laatste moment voor de volgende noot aanslaat.
Voor het voorslagnootje (de B) in maat 15 heeft u maar heel kort de tijd.
U moet hier in de tijd van een kwarttelnoot tweemaal de B aanslaan.
In dit muziekstuk staan diverse sterkteaanwijzingen als tekst aangegeven.
Bovenaan de eerste balk staat ‘dolce’, wat ‘liefelijk’ betekent en verderop
komt u nog ‘cresc.’ en ‘dim.’ tegen. Dit zijn natuurlijk de afkortingen van
respectievelijk ‘crescendo’ en ‘diminuendo’.
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In etude, nummer 3, wordt de toonladder van BES, waar deze les mee
begon, in praktijk gebracht, eerst met de rechter– en vervolgens met de
linkerhand.
Speel, niet alleen als afwisseling, maar ook omdat het heel nuttig is, het
ritme van de toonladder eens helemaal anders, bijvoorbeeld in noten van
3/4 + 1/4, dus als volgt:

Door dit te doen, merkt u goed waar uw zwakke plekken zitten en welke
vingers de meeste speelproblemen veroorzaken. Natuurlijk moet u het daar
niet bij laten, maar die zwakke punten blijven oefenen.
In het tweede deel van dit stuk komen een aantal dubbelgrepen voor, die
gebonden moeten worden gespeeld. Van de laatste dubbelgreep (ES-G) in
maat 11 bindt u alleen de G aan de A van de volgende dubbelgreep (ES-A)
op de eerste tel van maat 12, want de ES wordt opnieuw aangeslagen.
Wanneer u alle moeilijkheden en lastige passages stuk voor stuk hebt
doorgenomen en gestudeerd, gaat u weer proberen om het stuk tot
een ’geheel’ te maken, waarbij alle tonen elkaar ononderbroken en
regelmatig opvolgen. Eerst doet u dat natuurlijk in een heel rustig tempo.
Na verloop van tijd, wanneer u het stuk ’in de vingers’ krijgt, voert u het
tempo op. Dit stuk leent zich er bij uitstek voor om te proberen elke dag
een stukje sneller te spelen. Maar dit kan natuurlijk pas wanneer u niet
meer struikelt over bepaalde passages. Probeer vóór alles mooi te spelen,
ook etudes.
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Nummer 4 is Darling Nelly Gray. Oefen dit stuk zorgvuldig op de
gebruikelijke manier. Volg de aangegeven vingerzetting precies en let goed
op de doorklinkstippen. Probeer alle noten onder de bogen te verbinden.
De opmaat heeft een noot van 3/4 tel en een noot van een 1/4 tel. In maat
4, maat 8 enz. begint elke nieuwe zin met twee noten van een halve tel.
Elke keer voordat je met een nieuwe zin begint, neem je een korte
fraseringspauze. In maat 4 eindigt een zin en je kun daar zien dat de boog
doorgetrokken is tot de laatste melodienoot van die zin en niet verder. De
fraseringspauze volgt op het eind van deze melodienoot (zie de doorklinkstippen). De begeleidende noten behoren tot de zin, hoewel zij niet onder
de boog staan. Hetzelfde gebeurt in maat 8.
In maat 15 speelt u een voorslagnootje zoals in les 32 besproken; even
snel vóór de hoofdnoot.
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Nummer 1 is weer de toonladder van BES. Deze keer in tegenbeweging
en gelijke beweging.
Nummer 2 is een etude van Czerny. In deze etude wordt gebruik gemaakt van een bijzondere muzikale figuur: de syncope (‘sin-ko-pe’).
Syncope
We spreken van een syncope wanneer een of meerdere tonen niet op de
tel vallen.
De syncope wordt gebruikt om het accent te verleggen naar een andere
dan de gebruikelijke of verwachte plaats.
In een 4/4-maat bijvoorbeeld zijn de eerste en de derde tel de zware
tellen, en de tweede en de vierde de lichte. Normaliter worden de
accenten dus op 1 en 3 gelegd. Van een syncope kan sprake zijn wanneer
de nadruk op de 2e en de 4e tel komt te liggen.
Een andere vorm van syncope is het introduceren van een achtste noot
in een vierkwartsmaat, waardoor het ritme van de maat een halve tel
verlegd wordt. Deze vorm, de off-beat, legt de nadruk op een voor de
toehoorder onverwachte plaats.
Een andere afwijkende vorm van de syncope is de missed-beat, waar op
de plaats waar de nadruk zou moeten liggen, de noot vervangen is door
een rust. Dit wordt ook wel een 'luide rust' genoemd.
Door de techniek toe te passen verlegt men het ritmische accent van de
muziek. Het wordt toegepast in vrijwel alle muziekstijlen en vormt een
essentieel onderdeel van het ritme van stijlen als bijvoorbeeld ragtime,
jazz en salsa.
In deze etude komen de noten in de rechterhand partij steeds halverwege
de tellen. Daardoor vallen ze meer op dan anders het geval zou zijn. Ze
maken de indruk een accent te krijgen, ook al worden ze niet luider
gespeeld.
Het goed spelen van een syncope is vooral een kwestie van aanvoelen van
het ritme. Bij deze etude kunt u de slag te pakken krijgen door regelmatig
te tellen: een-ne, twee-je, waarbij de noten voor de rechterhand op de
halve tellen komen.
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‘Ritmico’ staat als muziekaanwijzing boven nummer 3, Marcia van C.
Gurlitt. Dit stuk moet dus ritmisch en levendig, maar goed in de maat
worden gespeeld.
In de eerste 8 maten wordt de melodie met de rechterhand en in de maten
9 tot en met zestien met de linkerhand gespeeld. In dat laatste gedeelte
speelt u de linkerhand wat sterker, want de begeleidingsakkoorden mogen
het geheel natuurlijk niet overstemmen.
De melodie bestaat nagenoeg helemaal uit triolen. Bij het instuderen is het
dan ook misschien het gemakkelijkst om net te doen alsof het stuk een 6telsmaat heeft (2 x 3 tellen). Om een vlot marstempo te krijgen, moet u
uiteindelijk de maat wel in tweeën tellen.
De begeleidingsakkoorden op elke hele tel geven hierbij de maat aan.
Speelt u deze akkoorden heel kort; het neigt naar staccato. De noten
mogen hoogstens tot de tweede trioolnoot duren.
Sforzando of Sforzato
Sforzando of Sforzato (in beide gevallen meestal afgekort tot sf)
betekent dat de betreffende noten waarvoor deze muziekaanwijzing
geldt, versterkt moeten worden gespeeld.
Aan het laatste akkoord is duidelijk te horen dat het stuk nog niet uit is.
Maat 1 vormt een logische voortzetting of beter gezegd een logisch
antwoord. Het laatste akkoord in maat 8 (‘Fine’) heeft juist wel het effect
van een slotakkoord.
Nummer 4 is een menuet van I.J. Pleyel. Vaak wordt een menuet
gevolgd door een erbij behorend trio, dat eveneens een 3-telsmaat heeft
en in hetzelfde tempo wordt gespeeld. Meestal heeft zo’n trio een wat
zangerig karakter.
Na het trio wordt dan weer het menuet gespeeld, zoals de afkorting D.C.
(’Da Capo’ of ’Vanaf het begin’) aan het einde van het trio aangeeft. Deze
tweede keer wordt het menuet echter zonder herhalingen gespeeld.
In het menuet staan dit keer geen fraseerbogen. U moet dus zelf bepalen
wanneer een ’adempauze’ op zijn plaats is. De meest geëigende plaats
daarvoor is aan het einde van maat 2, maat 4, maat 8 enzovoort. De
boogjes die in de muziek staan, zijn legato-boogjes en duiden aan dat de
akkoorden waar ze bij staan, gebonden moeten worden gespeeld.
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In het trio komen in de linkerhandpartij weer opvullende noten (meestal de
C) voor. Deze opvullende noten speelt u wat zachter. In de zevende maat
van het trio is dit overigens ook voor de rechterhand het geval.
De fermates aan het einde van het menuet en het trio geven aan dat voor
het begin van het volgende deel (het trio of het menuet) een korte pauze
valt.
Ignaz Pleyel (1757—1831)
Ignaz Pleyel was een Oostenrijkse componist uit de
klassieke periode. Pleyel was een leerling van
Joseph Haydn, met wie hij zijn leven lang bevriend
zou blijven.
In 1780 reisde Pleyel naar Italië, waar hij onder
andere de opera Ifigenia in Aulide componeerde. In
1783 vestigde Pleyel zich in Straatsburg en werd
eerst assistent en later Kapellmeister van de
kathedraal van Straatsburg. In 1795 verhuisde
Pleyel naar Parijs en richtte er een muziekuitgeverij
op, ‘Maison Pleyel’, en publiceerde onder meer een complete editie van de
strijkkwartetten van Haydn (1801) en de eerste populaire studieboeken in
‘zakformaat’.
In 1807 begon Pleyel met de bouw van piano’s. De firma ‘Pleyel et Cie’
bestaat nog steeds en voert merken als Pleyel, Erard en Gaveau. In 1927
opende de firma ook een eigen concertzaal in Parijs, de ‘Salle Pleyel’ in de
Rue du Faubourg Saint Honoré. Deze concertzaal is nog steeds in gebruik.

La Salle Pleyel in Parijs
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Nummer 1, de toonladder van F, bestaat met uitzondering van de BES
uitsluitend uit witte toetsen. Op zich is dit geen lastige toonladder. Maar
toch: oefenen!
Nummer 2 is een etude van Duvernoy. Deze etude bestaat uit twee delen,
die - wat betreft de muzikale klankkleur - nogal van elkaar afwijken.
Het eerste deel, tot en met maat 16, moet ‘dolce’ (zacht, liefelijk) worden
gespeeld. De linkerhand heeft daarbij de begeleidende functie en moet nóg
zachter worden gespeeld dan de rechterhand.
‘Cantabile’ (zangerig) staat boven de eerste balk, waarbij de crescendo’s
en diminuendo’s als het ware in elkaar overvloeien.
Bij maat 17 staat ‘marc’, als afkorting van ‘marcato’, wat ‘doen uitkomen’
betekent. Dit gedeelte moet - in tegenstelling tot het eerste deel - juist
pittig worden gespeeld: de staccato-noten luid, maar heel kort en de noten
met een accentteken nóg sterker en langer aangehouden.
Vanaf maat 21 speelt u nog wel ‘marcato’, maar dan zacht, met een
langzaam toenemend crescendo. Na maat 24 (‘D.C. al FINE’) begint u weer
vooraan en u eindigt bij ‘FINE’.
Marcato teken
In maat 24 staat een accentteken dat we nog niet eerder tegenkwamen:
Noten, waar dit marcato-teken bij staat:

moeten iets meer beklemtoond worden dan noten waar het accentteken bij staat:

Fraseerbogen
In nummer 2 komt het een aantal maal voor dat de ene fraseerboog eindigt,
waar de volgende begint. Waarom wordt de eerste boog dan niet
doorgetrokken? Het antwoord daarop is simpel: het einde van de eerste
boog duidt wel het einde aan van een muzikale zin, maar het legato-spel
loopt gewoon door. Daarbij is de laatste noot van de eerste frase, tevens
de eerste noot van de volgende frase. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de
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laatste noot (de F) van de tweede frase in de rechterhandpartij: die is zowel
de laatste noot van de tweede frase als de eerste noot van de derde frase.
Nummer 3 is een gavotte van C.W. Gluck, uit zijn opera ’Armide’. Een
gavotte moet sierlijk en opgewekt klinken. Dit bereikt u door een goede
articulatie, waarbij u alle legatobogen en staccatostippen in uw spel
duidelijk tot uitdrukking brengt.
De spelaanwijzing bij de linkerhandpartij luidt ‘non legato’. De
linkerhandpartij wordt dus - op enkele door een legatoboogje verbonden
noten na - niet gebonden gespeeld. Hoewel geen staccatospel is er toch
een duidelijke onderbreking tussen de tonen hoorbaar.
Houd bij dit non-legato spel uw vingers zoveel mogelijk boven de te spelen
toetsen (de duim meestal boven de C) en til uw vingers niet al te hoog op.
Daarmee voorkomt u dat u de verkeerde toetsen aanslaat.
Studeer de linkerhandpartij afzonderlijk in, sla de noten licht en kort aan
en speel vooral niet gebonden. De noten op de hele tellen krijgen een
accent; u hoort dan vanzelf dat de overige noten meestal als opvulling
dienen.
Het samenspel van de linker– en rechterhand zal in het begin ongetwijfeld
problemen opleveren. De linker– en rechterhand zijn nu eenmaal geneigd
om hetzelfde te doen. Wat extra oefening is dan ook niet overbodig.
Frasering en articulatie
Naast korte legatoboogjes komt u in de gavotte ook lange fraseerbogen
tegen. Wanneer heeft u nu te maken met een legatoboog en wanneer
met een fraseerboog? De vuistregel is dat legatobogen kort en
fraseerbogen lang zijn, maar dat is niet altijd het geval. De bedoeling
van de componist is niet altijd even duidelijk. En soms moet u ook
gewoon naar eigen inzicht te werk gaan.
Een reden temeer om goed te luisteren naar de CD’s met uitvoering van
muziek uit deze cursus.

C.W. von Gluck (1714 - 1787)
Christoph Willibald von Gluck componeerde voornamelijk opera’s, waarvan
Orfeo ed Euridice ongetwijfeld de bekendste is. In totaal schreef hij niet
minder dan 107 opera’s, waarvan er ‘slechts’ 47 bewaard zijn gebleven.
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De maatverdeling van het eerste deel van nummer 4, Die Schönbrunner
van J. Lanner, doet hier en daar ’syncopisch’ aan: om de andere maat
ontbreekt de melodienoot op eerste tel. Juist omdat de noten op de
maatstreep een accent krijgen, zorgt het ontbreken van deze noten voor
een typisch effect; de muziek wordt licht en zwevend.
Om het juiste ritme te pakken te krijgen, raden we u aan het instuderen
van dit nummer direct met beide handen tegelijk te starten, waarbij
u ’steun’ hebt aan de regelmatige walsbegeleiding.
U begint met twee korte nootjes, die u licht aanslaat; het tweede nootje
iets sterker dan het eerste. Vervolgens de eerste noot van maat 1 nóg iets
sterker aanslaan. Door de toenemende toonsterkte komt er als het
ware ’spanning’ in uw spel. De A op tel 1 duurt tot het rustteken op tel 2.
Til op tel 2 uw gehele hand op. Ook de C op tel 3 duurt weer slechts één
tel. In de tweede maat op tel 1 laat u uw hand dus weer even opwippen.
Op deze manier gaat het door tot maat 13.
Houd bij deze wals de juiste volgorde van de te spelen maten in de gaten.
De juiste volgorde is:
1. maat 1 tot en met maat 16;
2. maat 1 tot en met maat 15;
3. maat 17 tot en met maat 33;
4. maat 18 tot en met maat 31;
5. maat 34 en 35.
J. Lanner (1801 - 1843)
Joseph Lanner wordt algemeen beschouwd als de
‘uitvinder’ van de Weense wals. Zijn muzikale carrière
begon Lanner als violist in het orkest van Michael
Pamer. In 1818 nam Lanner ontslag en startte zijn
eigen trio, dat niet veel later een kwartet werd door de
toetreding van Johann Strauss senior. In de jaren
daarna groeide Lanners ensemble uit tot een
volwaardig orkest. In 1825 gingen Lanner en Strauss
ieder hun eigen weg. Hoewel zij bevriend bleven,
waren zij elkaars rivalen op het gebied van de populaire dansmuziek.
Lanner schreef meer dan 200 muziekstukken, waarvan zijn walsen - onder
andere ‘Die Schönbrunner’- het meest beroemd zijn.

4

