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Ook deze les starten we weer met een toonladder, nummer 1, de
toonladder van GES.
Maak er een gewoonte van regelmatig de toonladders uit de vorige lessen
te oefenen. Het is belangrijk dat u de juiste vingerzetting toepast in allerlei
toonladderachtige figuren, die in de muziek vaak voorkomen. Bovendien
zijn toonladders een uitstekende oefening om een duidelijke, regelmatige
en beheerste aanslag te krijgen.
Ongetwijfeld is de snelheid van uw spel toegenomen en door vaak te
oefenen met toonladders zal uw snelheid nog verder toenemen. Maar laat
u niet verleiden tot gehaast spel. Zorg ervoor dat u elke toonladder mooi
afgewerkt speelt; zonder hoorbaar onderdoorzetten van de duim, zwakke
aanslag van de ringvinger en meer van dat soort slordigheidjes.
Een uitstekende methode is om uw vingers vóór het spelen van de
toonladders eerst ‘los’ te maken door een paar aanslagoefeningen (zie
onder andere de lessen 3 tot en met 8, 11 en 15). Speel de toonladder van
C een paar maal door en daarna, in hetzelfde tempo, de toonladder van
deze les. Dat zal, zeker in het begin, niet gemakkelijk gaan. Toch moet u
na verloop van tijd alle toonladders even vlot kunnen spelen; in de muziek
die u gaat spelen, komen ook loopjes uit alle verschillende toonladders voor.
De melodie van nummer 2, Komm’ lieber Mai van W.A. Mozart, vormt
in de eerste maat een gebroken akkoord, een vierstemmig F-A-C-F (in de
rechter hand). Sla de noten maar eens allemaal tegelijk aan, met de
aangegeven vingerzetting. Het is een echte ‘standaardgreep’, die vaak
voorkomt en die u dus goed in de vingers moet hebben. Uw vingers moeten
als het ware naar zo'n greep gaan staan, zodat u óók de juiste vingers
gebruikt als er geen vingerzetting bij staat. Er is wat oefening voor nodig,
maar het zeker lukken, wanneer u de juiste vingerzetting maar toepast.
Dit opgewekte wijsje moet vlot worden gespeeld, maar dat kan alleen
wanneer u de noten goed beheerst. Begin daarom langzaam en voer pas
later het tempo op.
De noten voor de linkerhand in de maten 11 tot en met 13 moet u beslist
apart oefenen, anders struikelt u telkens bij het loopje in maat 12. Dit
toonladderfiguurtje is op zichzelf niet zo moeilijk; maar het moet wel zonder
haperen in de begeleiding worden ingepast. Daarom is het niet voldoende
dit loopje alléén te herhalen. Neem ook maat 11 en 13 er bij, zodat ook de
overgangen van maat 11 naar maat 12 en van maat 12 naar maat 13
meegespeeld worden.
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In dit vrolijke onbezorgde liedje brengt Mozart de lentesfeer bijzonder goed
tot uitdrukking. De melodie was algemeen bekend en is ook nu nog in veel
landen als volksliedje ingeburgerd. De vorm waarin het tegenwoordig
voorkomt, wijkt iets af van de oorspronkelijke melodie van Mozart. De A in
maat 2, bijvoorbeeld, wordt dan halverwege de maat gezongen (dat klinkt
iets eenvoudiger). In déze oorspronkelijke zetting is er in dit vlotte tempo
slechts plaats voor een zeer korte adempauze bij tel 5 van maat 2. Om toch
de scheiding tussen de muzikale zinnen duidelijk te laten uitkomen, kunt u
de laatste noot (de A) van de eerste frase niet alleen kort, maar ook heel
zacht spelen. Zachter dus dan de F, waarmee de tweede frase begint. Op
die manier wordt de inzet van de tweede zin duidelijker. Let op de
crescendo-pijlen. Als u deze opvolgt, merkt u dat bij het stijgen (hoger
worden) van de melodie de klank ook sterker wordt. Bij het dalen van de
melodie wordt de melodie zachter. Op deze manier komen de melodische
hoogtepunten beter uit. Dit is een algemene regel en daarom zult u in de
meeste muziekuitgaven op zulke plaatsen geen crescendopijlen aantreffen.
Zelf toepassen dus!

W.A. Mozart
De moeilijkheid bij nummer 3, Andante van H. Bertini, ligt hoofdzakelijk
in de linkerhandpartij. Deze is, wat noten aangaat, zeer afwisselend maar
moet toch vlot en zonder haperingen worden gespeeld.
Veel spelers hebben de gewoonte om aan de linkerhand te weinig aandacht
te besteden. En omdat deze hand van nature toch al minder gemakkelijk
mee wil dan de rechterhand, is het gevolg dat het verschil in geoefendheid
tussen de linker- en de rechterhand steeds groter wordt. Oefen daarom
juist met de linkerhand eens extra.
Besteed vooral ook veel zorg aan de overgangen, wanneer de hand ineens
naar rechts of naar links moet worden verplaatst. Vaak is te horen dat de
speler dan even moet zoeken, wat erg storend klinkt. Probeer daarom
zoveel mogelijk vooruit te lezen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de derde maat
van nummer 3 (de linkerhand). Wanneer u vooruít leest, ziet u de lage D
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op de derde tel van tevoren aankomen en kunt u op de tweede tel uw pink
al zo ver mogelijk naar links strekken, zodat u op tel 3 nog maar een kleine
beweging hoeft te maken om de D aan te slaan. Meteen daarna trekt u uw
linkerhand alweer iets samen, zodat uw pink nog vóór maat 4 al boven de
E gereed zweeft. Op het moment dat u op tel 1 van maat 4 de E aanslaat,
spreidt u uw vingers, zodat uw duim direct naar de E, die een octaaf hoger
ligt, gaat.
Speel deze begeleidingspartij, en vooral de noten halverwege de tellen,
zacht, zodat de melodie er niet door wordt overstemd. Tracht de melodie
mooi zangerig te spelen, met de aangegeven frasering, klanksterkte
enzovoort. Let ook op de noten voor de rechterhand in maat 6 en 7: de
boogjes staan er niet voor niets. Zorg ook voor een mooie afsluiting in de
laatste maat. De melodienoot op tel 1 krijgt een accent; die op tel 3 speelt
u veel zachter en kort. Ook de begeleidingsnootjes speelt u heel zacht.
De Etude, nummer 4, van F. Beyer is een oefening speciaal bedoeld voor
het gebonden spelen van tertsen, beurtelings met de linker- en de
rechterhand. Zorg dat alle tertsen elkaar strikt regelmatig opvolgen, dus
ook zonder haperingen wanneer u uw hand moet verplaatsen. Hiervoor
hebt u steeds 3 tellen de tijd: terwijl de linkerhand speelt, verplaatst u uw
rechterhand en omgekeerd.
Een moeilijkheid vormt steeds weer het gelijktijdig aanslaan van beide
noten van elke terts. Maak een stevige aanslagbeweging (forte!) en kantel
uw hand eventueel iets in de richting van de pink. Geef ook duidelijke
accenten op de eerste tel van elk maatdeel.
Henri Bertini (1798 - 1876)

Deze in Londen geboren componist
kwam op jeugdige leeftijd naar Parijs
en maakte op 13-jarige leeftijd al
concertreizen.
Hij
werd
vooral
beroemd als pianist en harpist. Van
zijn composities voor piano worden de
etudes
als
de
belangrijkste
beschouwd.
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Haast traditiegetrouw, starten we deze les weer met een toonladder. Deze
keer is dat Nummer 1, de toonladder van DES, die overwegend bestaat
uit noten die op de zwarte toetsen worden gespeeld.
Vaak worden bij het spelen van muziek met veel zwarte toetsen de vingers
en polsen stijf gespannen gehouden, waardoor een krampachtige en
onzekere manier van spelen ontstaat. Probeer daarom eerst heel langzaam,
met soepele bewegingen en vooral ook met de aangegeven vingerzetting,
de toonladder in te studeren, totdat u zich ook op al deze zwarte toetsen
‘thuis voelt’.
En ook nu nog maar eens de goede raad: probeer deze toonladder uit het
hoofd te spelen. U heeft er later veel plezier van...
Nummer 2 is een etude van F. Beyer. Deze etude is in eerste instantie
bedoeld om het vlot spelen van loopjes te oefenen. Een tweede moeilijkheid
zijn de tertsen, die in de maten 9 tot en met 12 voorkomen. Deze tertsen
moeten duidelijk ‘gebonden’ worden gespeeld.
Behalve in de maten 8 en 16 staan er geen begeleidingsakkoorden op de
eerste tel. Om het stuk toch ritmisch duidelijk te laten klinken, geeft u de
melodienoten op de eerste tel steeds een sterk accent. De
begeleidingsakkoorden worden zacht en kort gespeeld; alleen het akkoord
op de helft van de maat - de derde tel - krijgt een klein accent.
Let bij de uitvoering ook goed op de sterkteaanduidingen. De maten 9 en
10 speelt u ‘forte’. In de maten 11 en 12 speelt u dezelfde noten, maar dan
‘piano’, waardoor een soort echo-effect ontstaat. Zorg ervoor dat dit ook
duidelijk te horen is.
Omdat deze etude weinig technische moeilijkheden kent, mag u uw
speeltempo wel wat opvoeren, maar pas op dat dit niet ten koste gaat van
een mooie voordracht.
Juist wanneer u in een snel tempo speelt, moeten de verschillen in
toonsterkte, de frasering en dergelijke, duidelijk uitkomen. Het gaat er dus
niet om in de kortst mogelijk tijd zoveel mogelijk noten te spelen, maar om
de noten zo mooi mogelijk, met zoveel mogelijk gevoel, te spelen. Dat is
immers de essentie van muziek maken!
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Nummer 3 is een menuet van F. Dussek. In dit menuet kunt u naar
hartenlust alle voordrachtsregels die u inmiddels heeft geleerd, toepassen.
Onze voordrachtstips op een rijtje:
Maat 3: Speel de herhalingen van hetzelfde akkoord ‘crescendo’ (steeds
luider).
Maat 4: Het akkoord op de 3e tel zacht, kort en gebonden aan het akkoord
op de eerste tel.
Maat 5: Halverwege de eerste tel staan (tussen haakjes) rusttekens. Deze
zijn geplaatst bij noten die herhaald worden; daarbij wordt altijd een korte
rust ingelast.
Maten 9 tot en met 12: Zorg ervoor dat u de D in de linkerhandpartij wat
zachter speelt.
Voorslag
In de maten 7 en 23 staat voor de A op de tweede tel een klein B’tje dat
met een boogje aan de A is verbonden. Dit is een zogenaamde ‘voorslag’.
Zo’n voorslag bestaat uit één of meer noten die tussen of vóór de
hoofdnoot of -noten worden gespeeld en ter opvulling en versiering zijn.
Een voorslag wordt kort vóór en gebonden aan de volgende noot
gespeeld. De hoofdnoot – in dit geval de A op tel 2 - moet precies op
tijd worden gespeeld; het voorslagnootje komt dus even vóór de tweede
tel. Het moet klinken of u de B per ongeluk even aanraakte. Om te
controleren of u nu nog wel precies het goede ritme aanhoudt, speelt u
deze maten ook eens zonder de voorslag (tellen!); daarna speelt u ze
nog eens, maar voegt het voorslagnootje er als terloops tussen.

Nummer 4 – The Minstrel Boy
De derde noot van de melodie moet worden gespeeld op precies het juiste
moment. Dat betekent: halverwege tussen de tweede en de derde tel, en
niet op tel twee. De vele noten van een kwart tel mogen daarbij beslist niet
langer dan een kwart tel duren.
Speel de noten van de akkoorden precies gelijk. Dit kan het beste worden
bereikt door de vingers vast op de toetsen te plaatsen alvorens het akkoord
aan te slaan. Voer deze bewegingen in het begin heel langzaam uit en
controleer of je alles doet zoals hierboven gezegd. Ook als je in een snel
tempo speelt, moet het op dezelfde manier uitgevoerd worden.
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Speel de melodie-noten onder de bogen legato. Hetzelfde geldt, voor zover
mogelijk, ook voor de bas-noten. De D toon in de maten 1, 5 etc moeten
zo lang mogelijk worden vastgehouden, voordat je ze opnieuw aanslaat.
Op tel 3 van maat 9 wordt de vingerzetting aangegeven als 1 (2). Het is
het beste om je wijsvinger te gebruiken, als dat mogelijk is. Maar als het
je niet lukt om het akkoord met 2-3 te spelen, omdat je je vingers
onvoldoende kunt spreiden, mag je ook je duim gebruiken. Echter, als je
2-3 wel gebruikt, is het makkelijker om alle noten te binden.
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Pianomerken
Piano’s worden onder een groot aantal merknamen op de markt gebracht.
De bekendste namen hebben we hier bij elkaar gezet.
Bechstein is de bekendste en de oudste naam van de drie Bechstein
merken uit de Duitse Bechstein Zimmermann Gruppe. De andere twee
merken zijn W. Hoffmann en Zimmermann. De Bechstein-instrumenten
zijn de duurste uit dit huis; die van Hoffmann de goedkoopste.
Bohemia is een van de grote Tsjechische namen. Uit hetzelfde bedrijf
komen ook de merken Schlögl en Rieger-Kloss.
Friedrich Grotrian bouwde van 1855 tot 1860 piano's en vleugels samen
met Theodor Steinweg, zoon van de oprichter van Steinway. Het familiebedrijf Grotrian-Steinweg voert in Amerika de merknaam Grotrian, om
verwarring te voorkomen.
Koichi Kawai leerde het vak toen hij nog bij Yamaha werkte. De één na
grootste Japanse piano- en vleugelfabriek, opgezet in 1927, bouwt ook
digitale piano's en akoestische instrumenten voor andere merken in de
lagere en hogere middenprijsklasse.
Petrof, het Tsjechische merk uit Europa's grootste fabriek, heeft piano's
en vleugels in vrijwel alle afmetingen. Scholze, Förster en Rösler zijn
drie aparte fabrieken, die onderdeel zijn van het Petrof-concern.
Pleyel werd in 1807 opgericht door de Franse componist Ignace Pleyel. Na
een tijdlang in Duitsland gemaakt te zijn, kwam het merk zo'n tien jaar
geleden naar Frankrijk. Pleyel is vooral actief in de hogere
middenprijsklasse. De merken Gaveau, Rameau en Érard, uit hetzelfde
bedrijf, zitten daar iets onder. Schulmann is een goedkoper, in Azië
vervaardigd merk van Pleyel.
Het Duitse Sauter maakt naast 'klassieke' modellen ook een aantal
opvallend vormgegeven moderne piano's met bijpassende banken. Verder
ontwikkelde het bedrijf een eigen repetitiesysteem.
Schimmel is een van de grootste Europese fabrikanten. Naast het bouwen
van klassieke modellen heeft de Duitse firma altijd veel geëxperimenteerd.
Al in 1951 werd bijvoorbeeld een plexiglazen vleugel gebouwd.
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Net als enkele andere Duitse merken wordt ook Seiler nog altijd gerund
door nakomelingen van de oprichter. Het door Eduard Seiler in 1849
gestarte bedrijf, dat een door de Nederlandse ingenieur H.J. Velo
ontwikkeld repetitiesysteem toepast, behoort al jaren tot de grotere
fabrikanten in Europa.
Het eenmans-orgelfabriekje waar de Japanner Torakusu Yamaha in 1889
mee begon, is nu 's werelds grootste concern: van vleugels en piano's, via
digitale instrumenten en combinaties daarvan, tot trompetten en drums,
maar ook motorfietsen, hifi-apparatuur en badkuipen. Het pianomerk
Eterna wordt voor Yamaha in China gebouwd.
Het bekendste Koreaanse merk is Young Chang, een van de vele
Aziatische bedrijven waarin Duitse experts een belangrijke rol spelen.
Behalve de eigen piano's en vleugels bouwt of bouwde de fabriek ook voor
merken als Astor, Bergmann, Knabe en Weber.
In het rijtje 'bekende' namen mogen Steinway en Bösendorfer natuurlijk
niet ontbreken. Beide merken leveren uitsluitend instrumenten in de hoogste prijsklasse. Bösendorfer begon in 1828 in Wenen, waar de fabriek nog
steeds gevestigd is (aan de Bösendorferstrasse). Steinway heeft twee
fabrieken: één in Duitsland (waar de familie, die toen nog Steinweg heette,
vandaan komt) en één in Amerika, waar in 1853 Steinway & Sons opgericht
werd. Boston is een goedkoper, in Azië gebouwd merk van Steinway.
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Nummer 1 is de toonladder van DES; dezelfde toonladder als in de
vorige les, maar nu zowel in tegenbeweging als gelijke beweging. Door de
enigszins afwijkende vingerzetting is het wat lastiger om deze toonladder
met twee handen tegelijk te spelen. Zorg ervoor dat de toonladder, zowel
links als rechts, goed in de vingers zit en begin dan in een rustig tempo,
eerst in tegenbeweging en daarna in gelijke beweging. Probeer het tempo
zo regelmatig mogelijk te houden.
Nummer 2 is een etude van F. Beyer. In de eerste acht maten van deze
etude bestaat de rechterhandpartij telkens uit groepjes van vier noten. De
eerste noot van deze groepjes is telkens de melodienoot; de drie noten
daarna zijn ‘opvulnoten’. De eerste noot krijgt een accent en wordt luider
gespeeld dan de drie volgende noten.
De laatste vier noten van maat 8 speelt u allemaal even kort. Zoals in de
muziek staat aangegeven, past u hierbij een vingerwisseling toe, zodat uw
hand zich in de juiste positie bevindt om zonder problemen de D en de F in
maat 9 te spelen.
Zorg ervoor dat u de dubbelgrepen in de maten 9, 10, 11 en 12 goed
gebonden speelt: druk de toetsen helemaal in. U moet het gevoel hebben
dat het gewicht van uw hand en arm op de ingedrukte toetsen rust.
De loopjes voor zowel de linker– als de rechterhand, in de maten 10 tot en
met 15, moeten met een lichte aanslag, maar wel helder en duidelijk,
worden gespeeld.
Vergeet niet om het gedeelte van maat 9 af te herhalen. Zet elke nieuwe
frase duidelijk in en laat ook de verschillende crescendo’s en diminuendo’s
duidelijk uitkomen.
Probeer een mooie ronde toon te maken, zodat het deze etude, zoals
bovenaan staat aangegeven, ook werkelijk ‘dolce’ klinkt.
Staccatissimo

Dit teken, achter de notenstokken op de eerste tel van maat 16, geeft
aan dat deze noten heel erg kort moeten worden gespeeld; korter nog
dan gewoon staccato. Deze speelwijze heet ‘staccatissimo’ wat ‘zeer kort’
betekent.
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In de begeleiding van nummer 3, Zum Anfang van N. von Wilm, moeten
niet alle noten even luid klinken. De laagste noten, dat zijn de noten op de
hele tellen, worden iets sterker gespeeld en vormen de ‘tegenmelodie’.
Let bij dit stuk ook weer goed op de uitvoering; daarmee geeft u kleur aan
uw muziek en brengt u dit stuk tot leven. Noten onder de fraseerbogen
moeten goed gebonden worden gespeeld, met tussen de bogen een
duidelijke pauze. Maat 3 wordt crescendo en maat 4 diminuendo gespeeld.
Na maat 4 is er een constante afwisseling van ‘piano’ en ‘crescendo’ of
‘forte’. Laat deze dynamische verschillen (de verschillen in geluidssterkte)
goed en duidelijk uitkomen.
De melodie moet zangerig en iets luider klinken dan de begeleiding. Speel
niet te vlug of te gejaagd, maar kalm en regelmatig. Let ook goed op dat
de tonen van de dubbelgrepen en akkoorden gelijktijdig worden
aangeslagen.
Graag ook uw aandacht voor de herhalingstekens. Bega niet de vaak
voorkomende vergissing de beide laatste maten aan het einde van het stuk
achter elkaar te spelen. De eerste maal speelt u tot en met maat 23. Deze
maat wordt gekenmerkt door een herhalingsteken met een ’1’. (zie A).
Vervolgens herhaalt u de melodie vanaf maat 9. De tweede keer slaat u
maat 23 over en speelt u na maat 22 direct maat 24, die wordt gekenmerkt
door een herhalingsteken met een ’2’ (zie B).

A)

B)
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Nummer 4, Sailing, is een stuk waarin een grote rol is weggelegd voor de
linkerhand. Weliswaar bestaat de partij voor de linkerhand uit een gewone
walsbegeleiding, maar de begeleidingsfiguren worden steeds afwisselender.
Zo nu en dan komen er zelfs driestemmige akkoorden in voor. Zorg ervoor
dat u ze vlot kunt spelen en dat er geen tonen ’wegvallen’ doordat de
toetsen te aarzelend of te licht worden aangeslagen. Oefen de linkerhand,
zeker de moeilijke frasen, afzonderlijk. Speel de gedeelten waar u moeite
mee heeft, eerst een keer of 10 achter elkaar in een rustig tempo en met
zo soepel mogelijke bewegingen.
In het stuk moeten de bewegingen van de zeilboot ‘hoorbaar’ zijn, probeer
het stuk dus een wiegend karakter te geven. Speel niet alle melodienoten
even luid en laat de klanksterkte hier en daar af– en toenemen. Ga hierbij
op uw gevoel af, bijvoorbeeld door in het midden van een frase en bij een
stijgende melodie een iets forsere geluidssterkte te geven.
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Nummer 1 is gewoontegetrouw weer een toonladder. In dit geval is dat
de toonladder van AS. Ook deze toonladder kent weer een afwijkende
vingerzetting. Let daar goed op bij het instuderen, met name bij de
linkerhandpartij.
Nummer 2 is een wals van Diabelli. De gehele linkerhandpartij wordt in
dit stuk ‘staccato’ gespeeld. Dit staat overigens alleen bij de eerste twee
maten met staccatostippen aangegeven. De begeleiding, met akkoorden
op de hele tellen, is in het hele stuk hetzelfde.
Begin langzaam. Tel bijvoorbeeld 1-ne, 2-je, enzovoort, waarbij u op elke
hele tel een akkoord aanslaat en op de helft van de tel uw hand optilt.
Let op: De linkerhand speelt staccato, terwijl de rechterhand legato speelt.
In het begin zal uw rechterhand ongetwijfeld met de linker willen meedoen
en ook staccato willen spelen; een kwestie van oefenen.
Staccato
Al eerder, in les 16, hebben we het staccato spelen behandeld. Omdat u nu
een heel muziekstuk staccato gaat spelen, komen we er hier nog eens op
terug.
Bij staccatopassages, waarbij slechts één toon tegelijkertijd wordt gespeeld,
wipt alleen de vinger op en blijven de hand en de arm nagenoeg in dezelfde
positie. Dit heet ook wel het ‘vingerstaccato’.
Bij het staccato spelen van een dubbelgreep of akkoord, zoals hier het geval
is, past u het zogenaamde ’handstaccato’ toe. Daarbij scharniert de hele
hand in het polsgewricht. Vooral bij akkoorden heeft dit het voordeel dat
het gewicht van de hand een flinke rol speelt bij het aanslaan van de tonen,
wat voor een mooi vol geluid zorgt.
Houd in de gaten dat uw onderarm niet verkrampt; u moet een ontspannen
gevoel hebben in uw pols.
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Oefen het handstaccato met de akkoorden uit nummer 2 en doe dit op de
volgende manier:

Dit is de uitgangspositie. Merk op dat de vingers die de toetsen indrukken
iets sterker gekromd zijn dan de overige vingers.

Na de aanslag wordt de hele hand opgetild, terwijl uw onderarm horizontaal
blijft. De pols blijft als scharnierpunt steeds zoveel mogelijk op dezelfde
hoogte.

Laat nu uw hele hand vallen, zodanig dat uw vingers de juiste toetsen
‘meenemen’ en het akkoord wordt aangeslagen.
Nóg meer dan bij gewoon spel is het bij staccatospel van belang dat de
pianokruk of het bankje de juiste hoogte heeft: uw onderarm moet
horizontaal staan ter hoogte van het klavier.
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Nummer 3 is een lied, opus 167, nr. 6 van Th. Oesten. Bij de
dubbelgrepen in de maten 2 en 3 kunt u telkens de vingerzetting 1-5, zoals
aangegeven, toepassen. Het nadeel daarvan is dat u de akkoorden niet
gebonden kunt spelen, omdat u telkens uw hele hand moet verplaatsen.
Dit ‘probleem’ kunt u deels ondervangen door achtereenvolgens de vingerzetting 1-3, 1-4, 1-5 toe te passen. In dat geval schuift alleen uw duim
telkens op; de hoogste noten van deze dubbelgrepen kunt u dan wel
gebonden spelen. Daardoor klinken de akkoorden in zijn geheel als
gebonden.
In het tweede deel van dit stukje, vanaf de opmaat voor maat 9, past u
weer het handstaccato toe. Speel alle akkoorden even kort. De linkerhand
moet hierbij goed uitkomen. Speel deze noten wél gebonden en let ook op
de doorklinkstippen in maat 14.
Bent u (nog) niet erg maatvast? Tel dan in het begin hardop. U begint bij
de opmaat te tellen op de helft van de tel: je, 1-ne, 2-je, enzovoort.
Nummer 4 is een menuet van Mozart. Boven dit stukje ziet u ‘K.V. 1’
staan. ‘K.V.’ is de afkorting van ‘Köchel’s Verzeichnis’, of in het
Nederlands: De lijst van Köchel. Köchel was een Oostenrijkse
muziekkenner die alle muziek van Mozart heeft beschreven,
gecategoriseerd en genummerd in volgorde van ontstaan van het
muziekwerk.
Dit menuet heeft nummer 1 en staat dan ook bovenaan de lijst van Köchel,
omdat men er lange tijd van uitging, dat dit het eerste werk was dat Mozart
in zijn kinderjaren schreef. Waarschijnlijk is die veronderstelling niet juist,
maar dat is nu niet meer na te gaan.
Een menuet is een sierlijke barokdans, die met kleine passen heel nauwkeurig wordt gedanst. Die sierlijkheid moet u in de uitvoering laten doorklinken. Speel niet alle noten even luid; van de noten in maat 2 klinken de
noten op tel 2 bijvoorbeeld zachter en korter dan de noten op tel 1.
Zorg ervoor dat de triolen in maat 7 en maat 15 precies over de tel worden
verdeeld; de linkerhand moet volkomen regelmatig doorspelen. Speel het
stuk vooral rustig; u hebt dan ook alle gelegenheid om het stuk mooi voor
te dragen.
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Het laatste stuk van deze les is nummer 5, The Campbells are coming.
Bestudeer dit stuk eerst op papier en ga het daarna langzaam spelen. Oefen
eerst de rechterhand. Later, als je dit stuk in snel tempo kunt spelen, hoef
je niet langer 1 2 3 1 2 3 te tellen. Je kunt dan als volgt tellen: 1 - - 2 - -;
dus alleen tellen op de eerste tel van iedere halve maat.
Bind de noten onder de bogen goed. De spelende vingers dragen het
gewicht van je hand doordat je je hand iets draait. Alleen op deze manier
kun je er zeker van zijn dat continu één toets is ingedrukt, zodat je bindend
speelt.
Voordat je een nieuwe zin begint, moet je je hand ietsje optillen van het
toetsenbord, zodat iedere zin duidelijk gescheiden wordt van de volgende.
Let op de doorklinkstippen in maat 9 – 11. De duim dient over het algemeen
tot steun.
Probeer in de komende weken dit stuk in te studeren in het juiste snelle
tempo. Je besteedt er niet gauw te veel tijd en energie aan. Pas op dat je
niet verkrampt en met gespannen spieren speelt; je moet geheel
ontspannen spelen. Als je jezelf niet af en toe traint om een stuk in het
juiste snelle tempo te spelen, zal je dat nooit leren. Als je dit soort muziek
altijd langzaam blijft spelen, wordt je spel saai en oninteressant.
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We beginnen ook deze les weer met een toonladder. Net als in les 34 is
nummer 1 de toonladder van AS; nu echter in tegenbeweging én in
gelijke beweging. Studeer de partijen voor beide handen afzonderlijk in en
verlies niet de moed als bij de tegenbeweging de linkerhand de rechterhand
wil volgen. Na een aantal keren oefenen gaat het vanzelf goed.
Nummer 2 is een etude van Czerny. In deze etude komt u verschillende
soorten staccato tegen: vingerstaccato, handstaccato en zelfs
‘onderarmstaccato’.
In de rechterhandpartij start maat 1 al direct met vingerstaccato: u speelt
driemaal achter elkaar de D, met achtereenvolgens middelvinger,
wijsvinger en duim.
Let op het boogje naast de staccatostippen. Dit boogje geeft aan dat u de
noten iets langer mag aanhouden dan normaal gebruikelijk bij staccato. In
feite speelt u deze noten ’portato’. In maat 2 gaat u vervolgens direct over
op gebonden spel.
Maat 3 speelt u weer ’portato’, maat 4 gebonden, enzovoort. Door deze
afwisseling is zelfs deze eenvoudige etude tot een boeiend, levendig
muziekstuk te maken.
Maat 5 is een mooi voorbeeld van het handstaccato, zoals dat in de vorige
les werd behandeld. Op de eerste tel van maat 7 past u vingerwisseling toe
met twee vingers tegelijk.
Bij de tertsenpassage in de maten 14 en 15 moet u even opletten. Deze
tertsen kunnen allemaal gebonden worden gespeeld. Dat geldt ook voor de
beide tertsen op tel 1 en 2 van maat 15, ook al lijkt dit op het eerste gezicht
misschien niet mogelijk. U doet dit als volgt: Met uw duim en middelvinger
worden de E– en G-toets aangeslagen. Uw duim blijft de E-toets indrukken,
terwijl u de G-toets loslaat en uw wijs– en ringvinger tot boven de D en FIS
draait. U slaat deze toetsen aan en laat tegelijkertijd de E-toets los.
Onderarmstaccato
In de linkerhandpartij komt vanaf maat 17 het ‘onderarmstaccato’ voor.
Bij deze vorm van staccato spelen scharniert de onderarm in het
ellebooggewricht en blijft de stand van de hand en de pols ongewijzigd.
Maar zorg er wel voor dat dit niet krampachtig wordt.
Ook is het niet de bedoeling dat u uw hand hoog boven de toetsen optilt;
u loopt dan een gerede kans dat uw vingers op de verkeerde toetsen
terechtkomen.
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Besteed bij deze tamelijk eenvoudige etude eens wat extra aandacht aan
een vlotte en levendige voordracht, met duidelijk verschil tussen gebonden
en niet-gebonden noten, tussen piano en mezzo forte, enzovoort.
Nummer 3 is muziek uit Rosamunde van Franz Schubert. Rosamunde
was een toneelstuk, waarin op enkele plaatsen muziek werd ingelast. Het
toneelstuk zelf is allang vergeten, maar de muziek van Schubert heeft
eeuwigheidswaarde. Dat geldt speciaal voor de zogenaamde entr’acte
muziek; muziek die tussen de bedrijven wordt gespeeld. Deze wordt nog
dikwijls gespeeld en vermoedelijk herkent u de melodie van nummer 3 wel.
Probeer bij dit nummer in de linkerhandpartij de basmelodie te vinden. Als
u de noten op de eerste tel wat sterker aanslaat dan de noten op de overige
tellen, komt deze melodie vanzelf naar voren. In maat 2 speelt u met de
linkerhand D-F-D-F, maar alleen de eerste D maakt deel uit van de
basmelodie en de D op tel 2 niet.
Luister bij het spelen van de laatste maten eens naar de middenstem, die
op de helft van de tweede tel in maat 30 met een F begint:

Speel deze middenstem maar eens afzonderlijk; het is een melodie op zich.
In feite bestaat het slot van dit muziekstuk dus uit drie melodielijnen: de
hoofdmelodie, de basmelodie en de middenstem. Zowel de hoofdmelodie
als de middenstem speelt u met uw rechterhand. Probeer ze allebei ook als
melodie (zoveel mogelijk gebonden) te spelen. Het is een detail, maar voor
een goede voordracht absoluut belangrijk.
Nummer 4, On top of old Smoky is een echte Amerikaanse evergreen.
Waarschijnlijk is ‘Old Smoky’ een van de hoge bergen in de Ozarks, maar
om welke berg het precies gaat is in de geschiedenis verloren gegaan (In
Nederland is de melodie overigens door Rijk de Gooijer gebruikt voor het
liedje ‘Een bord met spaghetti’).
Speelt u de begeleiding wat zachter dan de melodie en - net als in het
vorige stuk - de begeleidingsnoten op elke eerste tel iets sterker, zodat ook
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de basmelodie goed te horen is. Speel die baspartij maar eens afzonderlijk,
dat is op zichzelf al een aardige melodie.
In de maten 6 en 7 en 22 en 23 komt zowel voor de linkerhand als de
rechterhand een korte tegenmelodie voor. Speel deze wat zachter dan de
hoofdmelodie en zorg ervoor dat u de toetsen voor de doorklinkende D en
A goed ingedrukt houdt. Let ook speciaal op de juiste vingerzetting, anders
redt u het niet en komt u vingers te kort.
Het tempo is ‘allegro moderato’ ofwel ‘matig snel’.

Old Smoky (?)
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