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Piano Speelplezier, Les 26
Zoals inmiddels gebruikelijk, starten we ook deze les weer met een
toonladder. Nummer 1 is dezelfde toonladder van E als in de vorige les,
maar nu in ‘tegenbeweging’.
Ook nu weer geven we u het advies om deze toonladders serieus in te
studeren. Wanneer u vlot wilt leren spelen, is het oefenen van toonladders
een ‘must’.
Toonladders komt u regelmatig in muziekstukken tegen, ook al herkent u
ze misschien niet op het eerste gezicht. Vaak bestaan loopjes uit delen van
toonladders. Kijk bijvoorbeeld maar naar oefening nummer 2, een etude,
waarin diezelfde toonladder van E op diverse manieren is verwerkt.
Let er bij deze etude op dat de eerste noot van de diverse loopjes op de
helft van een tel beginnen. Daarbij wordt vaak de fout gemaakt dat te laat
wordt ingezet. Dit kunt u voorkomen door ervoor te zorgen dat u uw hand
bijtijds (van tevoren) al ‘startklaar’ hebt voor het spelen van deze loopjes.
Zet, voor u begint te spelen, uw handen boven de juiste toetsen. U telt
‘een-ne, twee-je’ enzovoort. Daarbij begint u met uw rechterhand op ‘een-’
en met uw linkerhand op ‘ne’. Probeer zo regelmatig mogelijk te tellen en
te spelen, óók de noten die u met uw pink en ringvinger speelt.
In maat 2 heeft uw linkerhand drie tellen rust. Deze tijd gebruikt u om uw
pink boven de volgende te spelen toets (de E) te plaatsen. Doe dit ook bij
de volgende rusten. Wanneer u het afwacht en op het laatste moment naar
de juiste toets moet zoeken, bent u al te laat en speelt u uit de maat.
Probeer uw handen te verplaatsen zonder naar de toetsen te kijken. Een
octaafsprong zoals in maat 2 (linkerhand) kunt u gemakkelijk op het gevoel
leren grijpen. Bovendien kunt u aan de zwarte toetsen voelen of uw vingers
zich op de juiste plaats bevinden.
Speel de staccato-akkoorden voor de rechterhand met een lichte
armbeweging.
Het tempo is ‘allegretto’, wat ‘vrij snel’ betekent. Maar ook nu weer geldt
dat u bij het studeren van deze moeilijke etude héél langzaam begint,
aandachtig telt en van het begin af de juiste vingerzetting toepast. De
snelheid komt dan later wel.
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Nummer 3, Polly Wolly Doodle, is een kinderliedje dat geïntroduceerd
werd door Daniel Dacatur Emmett’s Virginia Minstrels in 1840 en dat tot op
de dag van vandaag populair is. Vermoedelijk is het origineel een lied dat
door de slaven in de zuidelijke staten van de USA werd gezongen.
Het liedje dient vlot gespeeld te worden wat betreft het tempo en voordracht. De noten zijn erg eenvoudig. U kunt dan ook al uw aandacht richten
op een vlotte voordracht. Heeft u toch nog moeite met uw spel? Dan is het
aan te raden om nog eens terug te gaan naar vorige lessen en de nodige
aandacht te besteden aan oefeningen en toonladders.
Nummer 4 is een oefening in het ‘vingerwisselen’. Het is gebruikelijk bij
het spelen van toonherhalingen die in een niet al te langzaam tempo
voorkomen, de vingers te wisselen. Op die manier wordt, vanzelf, elke
volgende noot duidelijk opnieuw aangeslagen.
Voer dit vingerwisselen als volgt uit: na de eerste aanslag met de
middelvinger laat u deze vinger, naar u toe, van de toets afglijden; intussen
plaatst u de wijsvinger boven dezelfde toets en slaat deze aan zodra de
toets omhoog is gekomen. Laat deze vinger ook weer van de toets af glijden,
de duim erboven plaatsen, enzovoort. Probeer het eerst langzaam, maar
als u eenmaal de slag te pakken hebt, zult u merken dat u het ook in een
snel tempo kunt.
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Nummer 5 ‘Schenkt man sich Rosen in Tirol’ is het overbekende duet
uit de operette Der Vogelhändler van Karl Zeller (1842-1898).
In deze melodie moet u de toonherhalingen ‘portato’ spelen; er is dus
slechts een korte onderbreking hoorbaar.
De begeleiding van deze bekende operettemelodie is tamelijk afwisselend.
De bastonen op tel 1 en tel 4 (precies halverwege de maat) hebben hier
een belangrijke melodische betekenis, waardoor verschillende grepen niet
zo gemakkelijk liggen. Het gevolg is dat uw hand nogal eens moet worden
verplaatst. Denk er ook aan om deze basnoten een accent te geven, zodat
u de ‘basmelodie’ ook werkelijk hóórt.
In maat 12 moet u met uw linkerhand een grote sprong maken. Zorg ervoor
dat u uw vingers flink spreidt en probeer niet naar uw handen te kijken!
De fermates bij maat 15 duiden aan, zoals u wellicht nog wel weet, dat de
noten waar ze bij horen, wat langer aangehouden moeten worden.
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We starten deze les met nummer 1, de toonladder van B. Bij deze
toonladder geldt een afwijkende vingerzetting voor uw linkerhand. U begint
de toonladder namelijk niet met uw pink, maar met uw ringvinger.
Daarmee voorkomt u dat u met uw duim een zwarte toets moet spelen. De
rechterhand heeft de normale vingerzetting.
In de rechterhandpartij van etude nummer 2 ziet u groepjes van drie
noten waarbij het cijfer 3 geschreven staat. Zo’n notengroep heet een
‘triool’. Een triool is een onderverdeling van een tel in drie gelijke delen;
meestal van één tel, soms van onderdelen van een tel.
De meeste verdelingen van een tel berusten op een verdeling in tweeën,
dus halve tellen, kwarttellen enzovoort. Een verdeling in drieën komt veel
minder vaak voor. Daarom wordt de gewoonte gevolgd om een dergelijke
verdeling in drieën extra aan te geven. De noten van de triool zijn onderling
verbonden door een verbindingslijntje en naast dit verbindingslijntje staat
het cijfer 3:

Als in een aantal opeenvolgende maten steeds triolen worden gespeeld, is
het gebruikelijk het cijfer 3 na de eerste of tweede maat weg te laten.
Het spelen van triolen biedt geen moeilijkheden wanneer u even als volgt
hardop telt:
1 - ne - ke, 2 - je - ke, 3 - je - ke, 4 - re - ke.
Wanneer u hardop telt, worden de drie lettergrepen vanzelf gelijkmatig
over de tellen verdeeld. U hoort dan meteen het ritme van de triolen. Geef
een licht accent op elke eerste lettergreep.
Aan het begin van de etude staat bij de linkerhandpartij het woord ‘stacc’
ofwel ‘staccato’. Alle noten in de linkerhandpartij moeten staccato worden
gespeeld en in plaats van staccatostippen bij elke noot, wordt deze
vermelding aan het begin van het muziekstuk gedaan.
Voer, na voldoende oefening, de snelheid van deze etude eens behoorlijk
op. Maar vergeet daarbij niet dat u de rechterhandpassages met uw víngers
moet spelen; uw pols en hand beweegt zo min mogelijk en uw arm beweegt
alleen maar horizontaal mee.
Dit geldt echter niet voor uw linkerhand, die staccato speelt. Deze wipt
voortdurend, vanuit de pols op en neer. Probeer daarbij wel zoveel mogelijk
uw vingers boven dezelfde toetsen te houden, speciaal uw pink en
middelvinger, die bijna het gehele stuk door dezelfde noten spelen.
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Nummer 3, Vivace van W. Duncombe
Dit stuk ziet er gemakkelijk uit, maar u zult het misschien ritmisch gezien
moeilijk vinden, omdat triolen (in drieën gedeelde tellen) zich afwisselen
met halvetels noten (in tweeën gedeelde tellen).
Oefen om te beginnen eerst de twee maten in het begin. U telt als volgt:
1 -

2 je ke 1

Ondersteun de hele tellen door met de top van uw linkervoet de hele tellen
aan te tikken.
Speel dan alleen de derde en vierde maat. Tel in dezelfde snelheid als
zojuist (tik weer met uw linkervoet):
1

ne 2

je

1

Kunt u het verschil in ritme horen? Wanneer u beide oefeningen een aantal
keren gespeeld heeft, zodat u het ritme goed kent, speel dan de maten 1
tot en met 4 achter elkaar en probeer niet te aarzelen wanneer u van maat
twee naar maat drie gaat. Speel heel rustig.
Wanneer het goed gaat, speel dan het hele stuk. De derde kolom is
praktisch gelijk aan de eerste. Speel de middelste kolom een beetje zachter.
Wanneer u het juiste ritme te pakken heeft, verhoog dan het tempo
drastisch. U zult tot uw verassing waarschijnlijk merken dat het spelen van
het juiste ritme in het snelle tempo makkelijker is dan in een langzaam
tempo.
“Vivace” staat er boven het stuk. Dat betekent “levendig”. Dus wanneer u
alles grondig heeft geoefend, kunt u nu snel tellen.
Nummer 4, Mozart's beroemde "Eine kleine Nachtmusik" kent u
ongetwijfeld. Het is een vierdelige serenade voor strijkorkest. Het derde
deel daarvan is een menuet met trio. Dit trio, voor piano bewerkt, vindt u
in deze les.
De muziek moet niet bijzonder vlug, maar wel regelmatig en vlot worden
gespeeld. Probeer te voorkomen dat u bij elke overgang even aarzelt en
moet zoeken. Wanneer u een stukje een paar keer hebt doorgenomen,
merkt u vanzelf op welke plaatsen u even moet zoeken. Neem bijvoorbeeld
de overgang tussen de maten 2 en 3 voor de linkerhand. Iemand die er erg
in heeft dat de hand in maat 3 ineens een eindje naar links moet schuiven,
zal halverwege maat 2 zijn pink al naar de A bewegen, die hij op tel 1 van
maat 3 moet aanslaan.
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Wanneer u met dit soort zaken moeite blijft houden, zet dan bijvoorbeeld
met een rode pen een flinke duidelijke pijl halverwege maat 2 en op de
overige daarvoor in aanmerking komende plaatsen.
Na maat 4 gaat uw hand terug naar zijn oorspronkelijke positie. Zorg dat
u even tevoren al de ringvinger bijtrekt, zodat u zekerheid hebt dat die op
tel 1 van maat 5 meteen de D-toets kan aanslaan.
De noten voor de linkerhand in de maten 7 en 8 klinken het aardigst als u
ze portato speelt. Speel ze ook maar eens legato, dan hoort u het verschil
wel.
Met de rechterhand moet u de noten die onder een boog staan, goed binden.
Om deze frasen vlot te kunnen spelen, kunt u ze het best vooraf apart even
doornemen. Eerst langzaam, dan geleidelijk wat vlugger, maar vooral
steeds met de juiste vingerzetting.
Aan het eind van maat 12 staat: D. S. al Fine. D. S. is de afkorting van:
‘Dal Segno’, ofwel: ‘vanaf het teken’. Bedoeld wordt het teken bij de eerste
tel van maat 1:
Aan het eind van maat 12 gekomen, gaat u dus onmiddellijk verder met
maat 1 (zonder de opmaat: ) en eindigt met maat 8 (Fine = Einde).
Nummer 5, Greensleeves, is een oud-Engels volksliedje, dat niet in
majeur of mineur staat, maar in een geheel andere toonsoort (‘Aeolisch’).
Op deze toonsoort komen we later terug.
Oefen vooral de grote sprongen voor de linkerhand in de maten 9 en 13.
Speel de noten halverwege de maat niet te luid; deze krijgen een zwak
accent. De noten op de eerste tel krijgen telkens een sterk accent.

My Lady Greensleeves
Dante Gabriel Rosetti (1864)
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We beginnen deze les weer met nummer 1, de toonladder van B. De
toonladder wordt hier in tegenbeweging gespeeld en is lastiger dan die in
de vorige les, omdat de vingerzetting voor links en rechts verschillend is.
Let dus goed op bij het instuderen, want een juiste vingerzetting voorkomt
haperen in uw spel.
Variaties
De variatie als muzikale vorm komen we in de muziek vaak tegen. De
componist gaat daarbij uit van een bepaalde bestaande, meestal
eenvoudige melodie, die hij ritmisch en melodisch verandert. Dat
veranderen kan op allerlei manieren en meestal geeft de componist in
één stuk een aantal variaties op eenzelfde melodie.
Grote componisten, als Bach en Bartók en Elgar, hebben prachtige
variaties geschreven, waarbij iedere variatie een op zichzelf staand
boeiend meesterwerkje is.
Nummer 2, ‘Variatie over een volkslied’ van Friedrich Kuhlau is één
van de zes variaties die deze componist over een eenvoudig Oostenrijks
volkswijsje maakte. Oorspronkelijk stonden ze alle zes in G majeur; de
variatie in deze les is getransponeerd (overgebracht) naar B majeur.
Speel de toonladderfiguren in dit stuk vloeiend en gebonden, en speel de
akkoorden in de maten 5 tot en met 7 staccato, met losse pols.
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Speel in de linkerhand van nummer 3, Klage (Op. 117 nr. 16) van
Gurlitt, steeds groepjes van gebonden akkoorden (met uitzondering van
de maten 9 tot en met 11). Let goed op de fraseerbogen. Van de akkoorden
in de maten 7 en 15 kunt u niet alle noten binden. Toch kunt u de akkoorden
legato laten klinken, bijvoorbeeld door de wijsvinger, die op tel 1 de A
speelt, pas weg te nemen als u het volgende akkoord speelt.
De tempoaanduiding ‘andantino’ (iets langzamer dan ‘andante’ of ‘gaande’)
slaat op het ritme waarin de in de twee maatdelen van drie tellen gespeeld
worden. Neem per maat ongeveer 2 seconden.
Aan het begin van het stuk staat rechts, onder de aanduiding ‘piano’ de
afkorting ‘espr.’. Dit betekent ‘espressivo’ ofwel ‘vol uitdrukking’. U bereikt
dit in uw spel vooral door goed aandacht aan accenten en dynamische
tekens te schenken.
Dynamische tekens zijn aanduidingen over de klanksterkte. We bespraken
al eerder het dynamisch accent, waarbij één toon of akkoord sterker klinkt.
Ook de termen ‘piano’, ‘forte’, ‘crescendo’ enzovoort, behoren tot de
dynamiek.
In een 6-telsmaat komt, zoals u weet, op elke eerste tel het hoofdaccent,
op de helft van de maat het minder sterke nevenaccent. Laat bij deze
accenten de vingers met wat meer gewicht op de toetsen rusten. Geen
scherpe accenten dus, want deze passen niet bij het karakter van dit liedje.
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¾ en ¼
Hiernaast staan drie bekende beginstukjes van Engelse melodieën (4a, 4b
en 4c). Let op hoe de tellen zijn onderverdeeld. Probeert u ze eerst maar
eens te spelen; u weet hoe de melodie moet zijn.
Zoals u ziet, staat er telkens een noot die 3/4 tel duurt, gevolgd door een
noot die slechts 1/4 tel duurt. De eerste noot duurt dus 3 maal zo lang als
de tweede. Deze ritmische vorm komt vaak voor. Kijk goed hoe dit er op
papier uitziet, want u moet hem als het ware ook zonder te spelen direct
kunnen ‘horen’. En dat kunt u ook, want u speelde de nummers 4a, 4b en
4c waarschijnlijk direct goed, omdat u wist hoe de melodie loopt.
Er is dus geen reden waarom u een onbekende melodie, waarin deze
ritmische opbouw voorkomt, niet direct goed zou kunnen spelen. De
praktijk is vaak anders en dat komt omdat het ritme niet op papier wordt
herkend. Het gaat er dus om het notenbeeld zó goed in u op te nemen, dat
u dit ritme ook in een onbekend stukje direct herkent en goed speelt.
Hardop uittellen is dan ook niet meer nodig.
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In nummer 5, Steh’ nur auf, nemen we de proef op de som. In de melodie
komt herhaaldelijk de ritmische figuur van 3/4 + 1/4 tel voor. Speel eerst
alleen de rechterhand en daarna de beide handen.
Wanneer het niet lukt, terwijl u de stukjes van nummer 4 wél goed kon
spelen, dan hebt u de overeenkomst blijkbaar nog niet ontdekt. Oefen in
dat geval nog eens op nr.4. Speel de 1/4-telsnoten heel kort, dat wil zeggen
pas op het laatste moment vóór de volgende tel.
In nummer 5 heeft u bovendien nog steun aan de regelmatige begeleiding
van halvetelnoten. Kijkt u maar in maat 1: Op de 2e en 4e tel speelt u
rechts de ritmische figuur 3/4 + 1/4 tel. De 1/4-telnoot komt precies
halverwege twee begeleidingsnoten.
Bij de opmaat voor maat 9 staat de aanduiding p(iano); u begint daar dus
zacht. Daaronder echter staat ‘poco a poco cresc(endo)’. Poco a poco
betekent ‘beetje bij beetje’ Het betekent dat u langzamerhand wat sterker
gaat spelen. De verticale stippellijn geeft aan dat dit crescendo duurt tot
halverwege maat 12.
Bovendien wordt het tempo bij het begin van maat 12 iets vertraagd
(ritardando), tot aan de fermate. Er treedt in de maten 9 tot en met 12 dus
een steeds sterkere spanning op die zijn hoogtepunt en afsluiting vindt op
de 3e tel van maat 12. Hierna speelt u weer zachter en in het
oorspronkelijke tempo verder. Let u ook op de verdeling in vier korte
nootjes van de eerste tel (rechterhand) in maat 12.
Speel dit liedje opgewekt, waarbij u tussen de bogen rechts steeds een
korte onderbreking laat horen, terwijl de linkerhand rustig legato doorspeelt. Vergeet ook de herhalingen niet!

Klavarvereniging Nederland (KVN)
U heeft bewust gekozen voor het Klavarschrift.
Terecht en daarin bent u beslist niet de enige.
Door heel Nederland en ook daarbuiten, beleven
duizenden enthousiastelingen veel plezier aan
hun Klavar muziekhobby. En uw Klavar-hobby wordt nog veel plezieriger,
wanneer u lid wordt van de Klavar Vereniging Nederland, kortweg KVN.
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De KVN is een vereniging voor iedereen die
‘Klavarskribo speelt’, een ontmoetingsplaats voor
alle Klavarspelers. Door het jaar heen organiseert
de KVN tal van activiteiten. Zo zijn er diverse
speelgroepen, gericht op een bepaalde muziekstroming of componist en worden maandelijks
regionale bijeenkomsten georganiseerd, waar
Klavarspelers elkaar ontmoeten, muziek kopen of
ruilen en natuurlijk ook samen spelen.
Eenmaal per jaar wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd. Tijdens
deze ‘jaarvergadering’ is er een open podium, waar iedereen die dit wil zijn
muzikale talenten ten toon kan spreiden. Behalve een concertuitvoering en
een muziekmarkt zijn er een of meer workshops over uiteenlopende
(muziek)onderwerpen. Daarnaast is de jaarvergadering altijd een gezellig
ontmoetingspunt.
Toon en Teken, het verenigingsblad van de KVN, verschijnt drie maal per jaar. Elk nummer bevat, naast
verenigingsnieuws, tien tot twaalf bladzijden met nog niet
eerder in het Klavarschrift uitgegeven populaire, klassieke
en religieuze muziek.
De KVN neemt jaarlijks deel aan een aantal beurzen, waar
zij het Klavarschrift onder de aandacht brengt van
belangstellenden. Daarnaast treedt de KVN op als vertegenwoordiger van
haar leden bij Unisono, het platform voor amateurmuziek.
U leert andere Klavarspelers kennen; mensen die net zoals u enthousiast
hun hobby beoefenen. U stimuleert elkaar uw spel te verbeteren, speelt
samen en krijgt meer inzicht in de manier waarop de muziek moet — of
kan — worden gespeeld. Kortom, lid worden van de Klavar Vereniging
Nederland betekent dat u nóg meer plezier krijgt in uw hobby.
Klavarvereniging Nederland (KVN)
Secretariaat: info@klavarvereniging.nl
Internet: www.klavarvereniging.nl
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Nummer 1, toonladder van B-majeur
We maken in deze les een begin met het spelen van toonladders in gelijke
beweging. Dit lijkt makkelijker, maar zal in de praktijk iets lastiger blijken
te zijn dan het spelen van toonladders in tegenbeweging. We starten
daarom met de inmiddels bekende toonladder van B-majeur.
Nummer 2, And will he not come again
Dit is een klaagliedje, in mineur. Let erop dat je het geluidsvolume van de
verschillende tonen goed in balans houdt. Met andere woorden, de tonen
moeten niet plotseling te hard of te zacht klinken. Luister dus heel goed
naar je eigen spel.
In dit verband vestigen we je aandacht speciaal op de akkoorden van de
eerste tel van de meeste maten. Ze moeten gecontroleerd klinken en de
verbinding tussen deze akkoorden en de voorafgaande opmaat moet
hoorbaar zijn, bijvoorbeeld in de maten 1, 2, 3 en 4. Zing eerst de melodie
en speel het dan met akkoorden. Streef ernaar alles te laten klinken zoals
je het in je hoofd hebt.
Denk aan de volgende punten:




de tonen van de akkoorden precies tegelijkertijd aanslaan
accenten
gebonden spel

Nummer 3, Oostenrijkse wals, is afkomstig uit een verzameling stukjes
samengesteld door Czerny en getiteld ‘100 Erholungen’. Deze inmiddels al
meer dan 150 jaar oude verzameling was zeer populair, omdat de wijsjes
een aangename afwisseling brachten in de destijds dikwijls wel zeer droge
studiestof.
Czerny koos allerlei operamelodietjes en volksliedjes die in die dagen in de
mode waren. Maar ook vandaag nog is de verzameling muziek aantrekkelijk.
Het is geen hoogstaande muziek, maar het ligt goed in het gehoor en speelt
lekker weg.
Als u de ritmische figuur van 3/4 + 1/4 tel, die in de vorige les werd
behandeld, beheerst, heeft u met dit walsje waarschijnlijk weinig moeite.
De 3/4 + 1/4 figuur komt meerdere malen bij de tweede tel van een maat
voor.
Om deze wals perfect te laten klinken, is het nodig dat u voldoende
aandacht geeft aan de fraseerbogen en rusttekens. U bent dus niet klaar
als u geen verkeerde toetsen meer aanslaat, maar moet ook meer en meer
gaan letten op de afwerking. Spelen van de juiste noten, met de juiste
2

Piano Speelplezier, Les 29
maatverdeling, is de basis. Het wordt pas muziek wanneer de noten op de
juiste manier worden gespeeld. Langzamerhand bent u wel zover gevorderd,
dat hier meer aandacht aan geschonken kan worden.
Speel de akkoorden voor de linkerhand in de maten 1 tot en met 8 met een
losse polsbeweging, waarbij het polsgewricht als scharnier fungeert. De
akkoorden op de derde tel duren slechts een halve tel. De rusttekens
hebben wij er in deze les speciaal bijgezet. Czerny schreef ze niet; hij nam
aan, dat de speler uit zichzelf wel zou aanvoelen, dat zo'n akkoord beter
kort gespeeld kan worden. Onthoud zulke effecten, zodat u later, als zulke
rusttekens er niet meer bij staan, uit eigen beweging zo'n begeleiding op
de juiste wijze kunt spelen.
Het tweede deel, vanaf maat 9, heeft weer een ‘gewone’ wals-begeleiding:
de basnoot lang aanhouden, de akkoorden op tel 2 en 3 kort.
Nummer 4, een wals van Franz Peter Schubert is er een uit een serie
van maar liefst 36 walsen. In de oorspronkelijke zetting is deze wals wat
moeilijker, maar in deze iets vereenvoudigde zetting klinkt hij toch ook wel
mooi. Dat wil zeggen, als u hem mooi speelt. Schenk dus extra aandacht
aan de articulatie-aanwijzingen (bogen, staccato-stippen enzovoort) en
speel de walsbegeleiding op de juiste manier.
Deze wals moet pittig klinken. Dit bereikt u vooral door de accenten op de
eerste tel, die hier en daar nog extra worden versterkt door de
accenttekens die er bij staan. Bovendien komen die noten vaak nog extra
uit, doordat de volgende noot als laatste onder een boog kort en zacht
wordt gespeeld.
Nummer 5, het Zweedse volksliedje Ack Värmeland is speciaal
opgenomen om het gebonden meerstemmig spel te oefenen. Voor een goed
resultaat is het absoluut nodig dat u de juiste vingerzetting aanhoudt. En
let bij er elke noot op hoe u hem laat klinken; wees niet al te snel tevreden.
Merkt u bijvoorbeeld dat op een bepaalde plaats een toon luider of zachter
moet, of meer gebonden, stop dan onmiddellijk en probeer het nog eens,
net zo vaak tot zo'n gedeelte goed gaat.
Speel de opvullende noten zoals de E en de Dis voor de linkerhand in maat
2 iets zachter dan de melodie en de bas (de laagste noten). Zorg er ook
voor dat u in maat 4 de melodienoot B blijft horen, terwijl u op tel 2 en 3
de noten A en G veel zachter speelt. Zo ook in de maten 12 en 16.
Gedurende het gehele stuk moet de melodie trouwens iets sterker klinken
dan de overige stemmen.
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Doorklinkstippen
Met doorklinkstippen wordt vaak slordig omgesprongen. Kijk bijvoorbeeld
eens naar de eerste maat van de linkerhandpartij. Die is helemaal 2stemmig; de E duurt de hele maat. Op de eerste tel van maat 2 wordt hij
gevolgd door de G. Wanneer u de E-toets te vroeg loslaat, wordt de
basmelodie niet gebonden en daarmee de samenklank van alle stemmen
minder ‘vol’.
Ook in maten waarin dubbelgrepen met toonherhalingen voorkomen,
moeten de noten zoveel mogelijk gebonden worden gespeeld. Dat is
bijvoorbeeld het geval in maat 9 en 10. De repeterende noten (dat zijn dus
de toonherhalingen) kunnen natuurlijk niet gebonden worden, maar wél de
andere.
Bij de opmaat voor maat 9 begint een gedeelte met een levendiger
karakter: u moet daar sterker en iets sneller spelen. Dit laatste blijkt uit de
woorden ‘più mosso’. ‘Più’ betekent: ‘meer’; ‘mosso’: ‘bewogen’. In maat
12 nemen dan snelheid en toonsterkte weer af, waarna het lied weer
hetzelfde zangerige karakter krijgt als in het begin.

Franz Peter Schubert (1797-1828)
De geniale Oostenrijkse onderwijzerszoon Franz
Peter Schubert heeft in zijn korte leven ontzaglijk
veel gecomponeerd, op elk denkbaar muzikaal
gebied, behalve opera. Als kind had hij een mooie
sopraanstem en bracht het daardoor tot koorknaap in
de keizerlijke hofkapel. Daar ontving hij ook lessen in
muziektheorie en werkte mee in het leerlingenorkest.
In die tijd begon hij al met componeren.
Na deze periode werd hij, tegen zijn wil, hulponderwijzer bij zijn vader.
Financiële hulp van een vriend maakte het hem mogelijk zich helemaal te
wijden aan het componeren. Al op jonge leeftijd krijgt hij steeds meer last
met zijn gezondheid, en na een lange doodstrijd sterft hij uitgeput door
allerlei infecties op 19 november 1828.
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We starten deze les weer met een toonladder: Nummer 1 is de
toonladder van Ges. Let goed op, want zowel voor de linker-, als de
rechterhand gebruikt u een afwijkende vingerzetting.
Net zoals altijd, geven we ook nu het advies om de toonladder zoveel
mogelijk uit het hoofd te leren spelen. Niet om u daarmee te plagen, maar
omdat, wanneer u de toonladders eenmaal ‘in de vingers’ hebt, u daarvan
veel plezier hebt bij het instuderen van nieuwe muziekstukken en –
wanneer u nog een stapje verder gaat – bij het improviseren.
Nummer 2, ‘Charlie is my darling’ is een Engels volksliedje. In dit liedje
komen herhaaldelijk noten van 3/4 + 1/4 tel voor. Het liedje moet lekker
pittig worden uitgevoerd. Laat de 3/4 telnoot lang genoeg doorklinken en
sla de 1/4 telnoot pas vlak voor de volgende noot aan. Oefen dit, vooral
ook de linkerhandpartij in de maten 5 tot en met 11. Let goed op de
vingerzetting, want die is hier en daar beslist niet eenvoudig, zoals
bijvoorbeeld in de maten 7 en 8 van de rechterhandpartij.
In maat 1 tot en met 4 speelt u de begeleiding als volgt: elke basnoot (tel
1 en tel 3) wordt gebonden aan het volgende akkoord. Het akkoord op tel
2 en 4 speelt u duidelijk, maar kort; eigenlijk op dezelfde manier als bij een
wals, maar nu volgt na de basnoot slechts één akkoord in plaats van twee.
‘Charlie is my darling’ is geen eenvoudig stukje. Studeer het daarom eerst
rustig en secuur in. Wanneer u alle moeilijkheden onder de knie hebt, kunt
u het tempo opvoeren.
Nummer 3,‘Monsieur de la palisse’, is niet bijzonder moeilijk of lastig.
Maar we willen wel even uw aandacht vestigen op de voordracht van dit
stukje.
In zowel maat 4 als maat 8 staan twee akkoorden, die gebonden moeten
worden gespeeld. Let bij het doorspelen van dit stukje op het muzikale
effect van deze akkoorden. Wanneer u in maat 4 het eerste akkoord speelt,
‘hoort’ u dat het stuk nog niet uit is, maar dat er nog iets moet volgen; het
heeft een zekere muzikale spanning. Het akkoord op tel 2 klinkt dan als de
verwachte voortzetting. In maat 8 is dat nog sterker het geval. In muzikale
vaktaal heet het dat de akkoorden op tel 1 ‘om een oplossing vragen’. Het
akkoord op tel 2 wordt altijd aanmerkelijk zachter gespeeld. Speel het
akkoord op tel 1 dan ook met een flinke volle toon en laat het akkoord op
tel 2 heel zacht volgen; u zult merken wat een mooi muzikaal effect dit
geeft.
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Etude nummer 4 is bedoeld als oefening om het verschil te laten uitkomen
tussen melodienoten en opvullende noten. De rechterhand speelt
herhaaldelijk een G, maar nooit op de tel. Deze G’s maken geen deel uit
van de melodie. Het zijn opvullende noten. Hetzelfde geldt voor de D’s in
de linkerhand.
Zorg dat u de opvullende tonen zachter speelt dan de melodietonen, anders
gaat zo’n steeds herhaalde toon overheersen. Let ook goed op de
accenttekens bij de akkoorden in de derde en vierde tel van elke maat: dit
betekent dat u deze akkoorden precies op tijd en krachtig moet aanslaan.
De etude moet in een in een flink snel tempo worden gespeeld. Maar laat
die snelheid niet ten koste gaan van de aanslag. Alle kwarttelnoten moeten
mooi gelijkmatig worden aangeslagen en precies even lang duren. Deze
etude dient tevens als vooroefening voor een passage in het volgende
stukje: nummer 5, een gedeelte uit de Sonatine opus 36, nummer 2,
van M. Clementi.
Sonatine is het verkleinwoord van ‘sonate’. Een sonate is een uit meerdere
delen bestaand werk, meestal voor solo-instrumenten. De sonatine is wat
beknopter en eenvoudiger van vorm en bestaat meestal uit drie delen: een
snel gespeeld eerste en derde deel en een beduidend langzamer gespeeld
middendeel. Vaak werden sonatines speciaal geschreven voor gebruik bij
het muziekonderricht. Niettemin zijn de sonatines van Clementi ook
muzikaal heel aantrekkelijk. Het stuk in deze les is een gedeelte uit het
laatste deel van zo'n sonatine. Begin met de noten van elke hand
afzonderlijk. U merkt wel dat er telkens gedeelten van de toonladder van
G in voorkomen.
In maat 13 en 14 speelt de rechterhand een gedeelte met tussennoten,
zoals u dat in nr. 5 gehad hebt. Deze tussennootjes (D’s) moet u licht
aanslaan, zodat de melodie goed uitkomt.
Let ook op de driestemmige akkoorden voor de rechterhand in maat 36 en
37: zij liggen een octaaf uit elkaar. Tracht ze toch te vinden zonder naar
uw handen te kijken; u hebt er twee tellen de tijd voor.
De partij van de linkerhand is eenvoudiger. Let er wel op dat – al is het een
drietelsmaat – deze sonatine geen wals is. Alle noten houden dus hun volle
duur; u speelt ze gebonden. De noten op tel 1 krijgen steeds enige nadruk.
Bovendien zijn enkele noten (in de maten 9, 11, 25 en 27) van een
accentteken voorzien; geef deze extra nadruk.
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Schenk ook aandacht aan de articulatie. Bij de noten voor de rechterhand
in maat 1 staan weliswaar geen staccatostippen, maar ze klinken het
aardigst als u ze staccato speelt. De noten onder de legato-bogen speelt u
natuurlijk goed gebonden, met tussen de bogen even een korte
‘adempauze’.
Tenslotte de geluidssterkte: Zacht beginnen (‘dolce’ betekent ‘lieflijk’). In
de eerste twee maten geleidelijk luider gaan spelen (crescendopijlen), in
de volgende twee maten weer zachter, enzovoort. Pas als u alle loopjes
mooi gelijkmatig kunt spelen en ook de voordrachtstekens daarbij goed in
acht neemt, gaat u op het tempo (allegro) letten.

Muzio Clementi
1752-1834
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