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Piano Speelplezier, Les 51
Nummer 1a is de toonladder van es mineur. Maak er een gewoonte
van om toonladders over meerdere octaven te spelen, waarbij u oefent met
accenten en met ritmische variaties.
Nummer 1b, de drieklank, is deze keer wat lastiger, omdat er alleen
zwarte toetsen worden bespeeld. Wanneer u deze drieklank in een rustig
tempo, maar zonder haperingen kunt spelen, mag u dat beschouwen als
het bewijs dat u al aardig thuis bent op de piano.
Nummer 1c bestaat uit de noten van de toonladder, maar hier worden
telkens twee opeenvolgende noten een aantal malen herhaald. Speel deze
oefening heel langzaam; niet vlugger dan twee noten per seconde. Til uw
vingers hoog op, zó hoog dat ze niet verder meer kunnen en speel ‘legato’.
Zorg ervoor dat het geluidsniveau constant blijft; speel alle noten even luid.
Nummer 2 is een gedeelte uit de Sonatine, opus 214, nummer 2 van
Corn. Gurlitt. De melodie van dit stukje moet mooi, zangerig en duidelijk
worden gespeeld.
De A op de eerste tel van maat 7 wordt voorafgegaan door een
voorslagnootje. Zo’n voorslag is een versiering. Het is handig om
voorslagnootjes bij het instuderen van een nieuw muziekstuk eerst gewoon
maar weg te laten en ze pas toe te voegen wanneer u het stuk in redelijke
mate in de vingers heeft.
Na maat 24 gaat u weer verder met maat 1. Let op dat u de tweede keer
de maten 17 tot en met 24 overslaat; na maat 16 gaat u dan verder met
maat 25.
Rechts van maat 1 staat ‘p – mf’. Dit betekent de eerste maal ‘piano’ en de
tweede maal dat u dit deel speelt ‘mezzo forte’.
Bij maat 27 staat ‘perdendosi’, wat ‘wegstervend’ betekent. U gaat hier
steeds zachter en ook langzamer spelen. Het langzamer spelen komt nog
extra tot uitdrukking doordat de noten in de maten 27, 28 en 29 een
herhaling zijn van de noten in maat 25. Zo’n verlenging van de notenduur
wordt ook wel ‘vergroting’ genoemd.
Nummer 3 is het begin van het middendeel (het ‘andante’) van een groot
driedelig kwintet, opus 16, van Ludwig van Beethoven.
Een kwintet is een werk voor vijf instrumenten; in dit kwintet zijn dat piano,
hobo, klarinet, hoorn en fagot.
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Bij het instuderen begint u met de maat in vieren te tellen. De linkerhand
speelt halvetelnoten: 1 –ne, 2 –je, 3 –je, 4 –re. Later telt u pas de maten
in tweeën. In de rechterhandpartij staan in de maten 2, 4, 5 en 6 noten
halverwege de noten voor de linkerhand. Speel deze noten niet te gehaast.
Waar het bij deze muziek vooral om gaat, is het gebonden spel van de
linkerhand, die soepel, beheerst, rustig en regelmatig moet spelen. De
linkerhandpartij bestaat uit een tegenmelodie met daartussen een telkens
herhaalde opvullende noot. Vooral in maat 13 en 14 hoort u duidelijk deze
‘tweede stem’.
De linkerhandpartij moet mooi gebonden worden gespeeld. Om dat te
bereiken, moet u wel de juiste vingerzetting toepassen. Wanneer u
zondermeer de vingers gebruikt die zich op een bepaald moment bij de in
te drukken toetsen bevinden, komt u beslist niet goed uit en wordt uw
gebonden spel herhaaldelijk onderbroken.
Het tempo is ‘andante’; dit heeft betrekking op de halve tellen. Elke
melodienoot in maat 1 duurt dus net zo lang als een stap.
Nummer 4 is een Gigue van Georg Philipp Telemann. Een gigue is een
levendige dans, meestal in 6-telsmaat. De dans komt oorspronkelijk uit
Schotland (‘gigue’ is een franse verbastering van het Engelse ‘jig’.)
Bij de gigue is het de bedoeling dat u ook de linkerhandpartij duidelijk laat
uitkomen. U ziet dat de linkerhand- en rechterhandpartij grote
overeenkomsten vertonen in de ritmische verdeling: vlugge figuren van
drie noten per maatdeel (elke tel een noot), afgewisseld met noten die drie
tellen duren. Wanneer de linkerhand lange noten speelt, heeft de
rechterhand meestal vlugge, en omgekeerd.

In de maat spelen (vervolg)
De belangrijkste punten waar u op moet letten:
Het metrum (de regelmatige doorlopende maatslag)
Vooral wanneer u niet over een goed ontwikkeld maatgevoel beschikt, moet
u altijd van te voren nagaan in welke maatsoort het te spelen stuk staat. U
weet dan om hoeveel tellen een maataccent moet worden gegeven: bij de
drietelsmaat om de 3 tellen, bij de zestelsmaat om de zes tellen (met een
zwakker nevenaccent halverwege de maat). En datzelfde geldt voor de
andere maatsoorten zoals de twee- en viertelsmaat.
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Het duidelijkst wordt de maatverdeling wanneer u hardop telt, met flinke
nadruk op ‘een’. Maar dat staat een gevoelige, creatieve uitvoering in de
weg. Daarom is het beter te proberen al tellende de melodie zo goed
mogelijk te volgen, zodat u als het ware zingend telt (waarbij u ook de ‘een’
een accent geeft).
Een andere, veel gebruikte manier is de maat tikken met de voet of een
lichte beweging met het hoofd, op de hele tellen.
We zijn geen voorstander van het gebruik van een metronoom. Wel kan dit
instrument goede diensten bewijzen om het begintempo aan te geven of
om te controleren of men niet sneller of langzamer is gaan spelen, maar
het starre getik stoort alleen maar bij het uitvoeren van het muziekstuk.
De muziek vertoont immers perioden van spanning en ontspanning, die
onder andere tot uitdrukking komen in kleine versnellingen en vertragingen
van het tempo.
Het tikken van een metronoom maakt dit onmogelijk. Niet zelden komen
spelers door dat onverstoorbare tikken alleen maar in verwarring.
Lezen
Bij het lezen worden de meeste fouten gemaakt met 1/4- en 1/8 noten.
Niet zelden worden daar noten van een 1/3 of 1/4 tel van gemaakt. Dit is
niet zozeer een kwestie van gebrek aan muzikaliteit, maar vaker van
onoplettendheid, slordigheid en gebrek aan geduld om zich met
‘kleinigheden’ bezig te houden.
Speelt u nog maar eens een paar stukjes uit vorige lessen en controleert u
zichzelf dan eens pijnlijk nauwkeurig. Tien tegen één dat u bemerkt dat er
allerlei kleine foutjes aan uw spel kleven, die u met wat meer aandacht
gemakkelijk had kunnen vermijden.
Luisteren naar u zelf
In gedachten horen wat u leest, is vooral een kwestie van ontwikkeling door
oefening.
Probeer bijvoorbeeld eens van de nummers 2, 3 en 4 uit deze les het juiste
ritme te lezen. Begin met één maat tegelijk. Lees die aandachtig en tracht
dan in gedachten de juiste notenduur te horen. U kunt ook het ritme tikken;
dat is een uitstekende oefening om het ‘in-de-maatspelen’ te bevorderen.
Uiteindelijk moet u ook zonder tikken het juiste ritme kunnen aanvoelen.
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De eerste oefening van deze les is de toonladder en drieklank van bes
mineur, respectievelijk de nummers 1a en 1b.
De toonladder van bes mineur is geen gemakkelijke toonladder. Studeer
hem dan ook voor elke hand afzonderlijk in. Speel langzaam en kijk goed
of u wel de juiste vingers én de juiste toetsen neemt. Zeg als extra oefening
de notennamen hardop: “Bes-C-Des-Es-F” enzovoort.
Speel de drieklank met een ontspannen pols en arm; de gebroken
akkoorden moeten in één vloeiende beweging worden gespeeld. En probeer
zowel de toonladder als de drieklank uit uw hoofd te spelen. En nu we het
toch over uw hoofd hebben...
Geef het niet te snel op wanneer het niet direct lukt. Bedenk dan dat ook
de meest beroemde pianisten hebben moeten oefenen en oefenen.
Natuurlijk moet de oog-handcombinatie goed zijn en is vingervaardigheid
een absolute vereiste, maar daarnaast is goed pianospelen ook een zaak
van de juiste instelling. Wanneer u de overtuiging heeft dat iets u niet gaat
lukken, zal dat ook in negen van de tien keer het geval zijn. Maar wanneer
u een positieve instelling heeft, zal het resultaat praktisch altijd navenant
positief zijn.
Nummer 2 is een menuet dat wordt toegeschreven aan Johann Seb.
Bach. ‘Toegeschreven’, want helemaal zeker is dat niet. De familie Bach
was uitermate muzikaal; alle gezinsleden componeerden en speelden. Dit
menuet werd gevonden in het muziekboekje van Bachs vrouw Anna
Magdalena en wordt vaak aan Bach toegeschreven. Of hij het daadwerkelijk
heeft gecomponeerd, kan niet met zekerheid worden gezegd. Dit doet
overigens aan de muzikale waarde van het stukje geen afbreuk.
Het stukje is polyfoon. Het is niet gemakkelijk om de ‘tweede stem’ als
afzonderlijke melodie te laten klinken. De voordrachtstekens zijn voor de
linker- en rechterhand verschillend: als de ene hand staccato speelt, heeft
de andere hand vaak noten die gebonden moeten worden gespeeld. Speel
daarom elke hand een paar keer afzonderlijk, speciaal voor het verzorgen
van de articulatie en de frasering. Wanneer u met beide handen speelt, doe
dat in het begin dan heel langzaam.
Over het tempo van het menuet lopen de meningen uiteen. Oorspronkelijk
was het menuet een Franse dans met een vrij langzaam tempo. Haydn en
Mozart schreven echter ook een aantal vlugge menuetten. Beethoven hield
echter altijd aan het langzame tempo vast.
Dit menuet klinkt het mooist wanneer het in een vrij rustig tempo wordt
voorgedragen.
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Nummer 3 is een korte, maar wel nuttige etude. In deze oefening heeft
de rechterhand telkens snelle figuren van vier noten per tel. De linkerhand
speelt een dalende basfiguur waarbij de noten telkens twee aan twee
worden gebonden. De grootste moeilijkheid van deze oefening vormt de
combinatie van beide partijen, ieder met hun verschillende voordracht.
Bij het spelen van de rechterhandpartij is het belangrijk dat u leert om de
noten niet afzonderlijk te zien, maar per vier als één greep, en ook uw hand
voor de hele groep van vier noten klaar te zetten. Elke maat heeft twee
groepen van vier noten, die een gebroken akkoord vormen. Geef de eerste
noot van elke groep een duidelijk accent en houd u aan de aangegeven
vingerzetting. Doet u dit laatste niet, dan lukt het u niet om deze figuren
snel en zonder haperen te spelen. Ze moeten in één doorgaande beweging
worden gespeeld en niet stuk voor stuk.
Wanneer u dit onder de knie heeft, wordt het pas mogelijk om voldoende
aandacht te schenken aan de voordracht van de linkerhand. Daarbij moet
u erop letten dat duidelijk hoorbaar is, welke twee noten bij elkaar horen.
De eerste noot onder elke boog moet u goed binden aan de tweede, die
vervolgens slechts heel kort wordt aangehouden.
Het gaat erom de hele oefening vlot en losjes, met vaart voor te dragen,
met soepele, zekere bewegingen. Lukt dat niet direct, hak dan de oefening
in een paar kleine stukjes, waarbij u vooral aandacht besteedt aan de
overgangen van de ene maat naar de andere.
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Nummer 4 is een bekende wals, opus 39 nummer 15 van Brahms.
Oorspronkelijk was deze wals bedoeld om ‘quatre-mains’ (door twee
pianisten, met vier handen) uitgevoerd te worden. De wals is voor deze les
bewerkt voor twee handen. Later in de cursus komen we nog wel muziek
voor vier handen tegen.
De walsbegeleiding moet mooi verzorgd klinken: de basnoot op tel 1 lang
en met accent, de akkoorden op tel 2 en 3 zachter en kort aangehouden.
Zo vormt de begeleiding een rustige achtergrond voor de melodie.
In maat 3 staan voor de melodienoot op tel 2 twee voorslagnootjes. Zo’n
versierende figuur heet een ‘Schleifer’: twee dalende of stijgende nootjes
die als het ware naar de melodienoot toe leiden. Zorg er wel voor dat de
melodienoot precies op de tel komt.
In het tweede deel speelt de rechterhand een aantal malen tweestemmig,
terwijl er ook enkele driestemmige akkoorden in voorkomen. Luister goed
naar de mooie samenklank.
Besteed alle aandacht aan de juiste articulatie: tussen de bogen een korte
onderbreking; de laatste noot onder een boog iets zachter en korter. Een
aantal malen speelt u portato; de staccatostippen en een boog geven dit
aan. Deze noten geeft u niet de volle duur, maar wel iets langer dan
staccatonoten.
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Uit het hoofd spelen (1)
Het orkest zit al op het podium als onder luid applaus de dirigent en de
pianist de trap afdalen. De dirigent installeert zich voor het orkest, kijkt
even naar de zaal, werpt een veelbetekenende blik op de eerste violist en
legt nog even zijn partituur recht. De pianist gaat achter de vleugel zitten,
strekt zijn vingers en kijkt naar de toetsen alsof hij ze voor het eerst ziet.
Dan sterft het gekuch en geschuifel van het publiek uit en wordt het muisstil.
De dirigent knikt naar de pianist, draait zich om naar het orkest en heft zijn
baton: het orkest zet in. Na zes maten is het de beurt aan de pianist; zijn
vingers dansen over de toetsen, af en toe zelfs met de ogen gesloten in
opperste concentratie roffelen de snelle passages uit zijn vingers.
U zit in de zaal en verbaast u over het feit dat de pianist geen bladmuziek
voor zich heeft staan. U heeft de afgelopen maanden ijverig gestudeerd,
etudes gedaan en toonladders geoefend totdat uw buren kwamen klagen.
Maar toen u vorige week bij een kennis mét piano, maar zónder Klavar,
even iets wilde spelen, leek het nergens op. En dat terwijl u thuis het idee
heeft, dat u bij sommige nummers de bladmuziek helemaal niet meer zo
nodig heeft (maar die bladmuziek moet wel op de piano voor u staan.)
Hoe komt dat? Hoe krijgt iemand het voor elkaar om een uiterst
gecompliceerd muziekstuk zonder bladmuziek, zomaar uit het hoofd te
spelen?
Om uit het hoofd te spelen, heeft u twee dingen nodig: aanleg en oefening.
Aan aanleg kunt u niets veranderen. Ook deze cursus verandert daar
(helaas voor u) niets aan. Het enige dat erop zit is oefenen, oefenen en nog
eens oefenen.
En denk erom dat ook een virtuoos pianist, die een schijnbaar onspeelbaar
stuk, zoals het derde pianoconcert van Sergej Rachmaninoff, helemaal uit
het hoofd speelt, dit alleen maar kan omdat hij er weken, maanden en
meestal zelfs jaren op geoefend heeft.
Bij het uit het hoofd spelen zijn drie factoren belangrijk:
1. Het geheugen voor het notenbeeld, het zogeheten ‘visuele geheugen’
(ook wel het ‘fotografische geheugen’). Dit is het vermogen om u de
gedrukte muziek voor te stellen en daarvan te spelen.
2. Het geheugen voor de spelbewegingen, het ‘motorische geheugen’.
Populair gezegd: wanneer u een beweging een aantal malen hebt
uitgevoerd, kunt u het als het ware vanzelf. Vergelijk dit maar met
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autorijden, waarbij u ook de juiste handelingen uitvoert zonder er eigenlijk
bewust bij na te denken.
3. Het geheugen voor de klank, het zogenaamde ‘akoestische geheugen’,
waardoor u zich tonen, melodieën en akkoorden herinnert en ze daardoor
weer op het klavier kan weergeven.
Deze drie soorten ‘geheugens’ zijn bij ieder mens in verschillende
verhouding aanwezig. Sommigen hebben een sterk visueel geheugen,
terwijl anderen vooral op hun motorische geheugen steunen.
Het is dus niet mogelijk om richtlijnen te geven die voor iedereen gelden.
(wordt vervolgd)
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Deze les start met nummer 1a, de toonladder van f mineur. Leer,
zoals inmiddels gebruikelijk, de toonladder uit uw hoofd en speel hem over
meerdere octaven. En luister naar uzelf wanneer u speelt. Zorg ook bij het
spelen van toonladders voor een mooie toon.
Nummer 1b is de bijbehorende drieklank. Deze drieklank heeft tussen de
ringvinger en pink een aantal keren een vrij grote afstand. Dat is een goede
oefening om de ‘spanwijdte’ van uw handen te vergroten. Laat uw pols
soepel meebewegen, dan lukt het wel. Worden uw handen en armen toch
moe en stijf, dan ontspant u uw spieren niet voldoende óf u oefent te lang
achter elkaar.
Nummer 1c is dezelfde toonladder, maar nu in triolen. U begint met een
opmaat en geeft het accent op de eerste noot van elke triool. Speel deze
triolen in op- en neergaande beweging en over twee of meer octaven.
Nummer 2 is een gedeelte uit de España Rapsodie, oorspronkelijk een
pianowerk van de Franse componist Emanuel Chabrier. Een rapsodie is een
muziekwerk voor één of meer instrumenten, waarin volksmelodieën als
thema zijn verwerkt. In dit geval zijn dat Spaanse melodieën, wat goed aan
de muziek te horen is.
Het stuk bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel wordt ‘forte’ en
grotendeels staccato gespeeld. Let op: het gaat hier om ‘pols-staccato’,
waarbij uw pols het scharnierpunt is.
Luister goed of beide tonen van elke dubbelgreep goed hoorbaar zijn.
Dit eerste deel klinkt het aardigst wanneer de basnoten van de walsbegeleiding kort worden gespeeld. Deze worden dus niet gebonden aan de
akkoorden op tel 2. Tel aanvankelijk goed, zodat u een pittig ritme krijgt.
In tegenstelling tot het eerste deel wordt het tweede deel juist zacht, met
een mooie zangerige toon gespeeld. Geef een niet te sterk, maar toch
duidelijk accent op de eerste tel. Houd uw rechterhand stil. Vaak laat men
de hand bij elke melodienoot nadrukkelijk opveren; dat veroorzaakt
meestal een houterig noot-voor-noot spel, waardoor de melodie als het
ware in stukjes wordt gehakt en allesbehalve zangerig klinkt. Probeer dan
ook om elke frase als één geheel te zien en ook te spelen.
Let op de vingerzetting, vooral bij de triolen. Verdeel de trioolnootjes gelijk
over één tel, terwijl u met de linkerhand in de maat blijft (!).
De maten 31 en 32 vormen als het ware weer een aanloopje naar maat 1,
vanwaar u zonder onderbreking doorspeelt tot ’Fine’ in maat 16.
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Nummer 3 is een etude van Czerny. In deze etude wordt de melodie
gespeeld met de linkerhand en vormt de rechterhand de begeleiding. De
noten van de linkerhandpartij moeten heel kort worden gespeeld. Volgens
de rusttekens duren ze slechts een halve tel en de staccatostippen
verkorten ze nog eens tot een kwart tel (de noten voor de linkerhand
eindigen zodra de rechterhand invalt).
De noten van de rechterhandpartij moeten heel licht worden gespeeld. De
term hiervoor is ‘leggiero’, dat soms ook wordt afgekort tot ‘legg.’. De
toetsen moeten met weinig kracht en lichte vingerbewegingen worden
aangeslagen. Bij het spelen van de derde noot laat u uw hand opveren. Til
uw hand echter niet te hoog op; u moet ‘voeling’ houden met de toetsen.
Bij grepen waarbij u een flinke afstand moet overbruggen, zoals in de
maten 2 en 4, moet u met uw rechterhand een kleine kantelbeweging
maken. Ontspan de spieren van uw hand en pols, dan zult u merken dat
dat bijna vanzelf gaat. En denk erom: een krampachtige houding
belemmert uw spel.
De etude moet in een vlot (‘allegro’) tempo
worden gespeeld. Daarbij loopt u de kans dat u
in maat 7 en 8 ‘struikelt’, doordat de
rechterhand daar niet een hele maat lang
hetzelfde, maar telkens een ander akkoord
speelt. U kunt er zelfs een tegenmelodie in
horen. Studeer deze twee maten afzonderlijk
in; eerst heel langzaam en later vlugger. Wat
ook helpt is de groepjes van drie noten een
aantal malen tegelijk aanslaan.

Nummer 4 is weer een menuet uit het muziekboekje van Anna Magdalena
Bach. Dit menuet wordt toegeschreven aan haar echtgenoot Joh. Seb.
Bach.
Moest de etude van Czerny heel licht worden gespeeld, bij dit menuet
moeten de toetsen van de lang aangehouden tonen echt worden
‘aangeslagen’ en helemaal ingedrukt.
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Let bij maat 31 goed op de maatvoering: speel en tel
eerst langzaam 1-ne-te, 2.
Lukt dat niet direct, speel dan als hulpmiddel elke
noot
voor
de
linkerhand
tweemaal,
als
halvetelnoten:
Het 3e nootje voor de rechterhand, de D, valt dan
precies halverwege twee noten voor de linkerhand.

Articulatie is bij dit menuet heel belangrijk. Een aantal noten hebben een
staccatostip; speel deze ook echt staccato. Dat is knap lastig omdat u met
de andere hand legato speelt. Dat zorgt er echter voor dat de staccatonoten
juist heel goed uitkomen.
Uit het hoofdspelen II
Misschien wel de belangrijkste geheugensteun die u kunt gebruiken, is het
‘systematische verband’. Neem bijvoorbeeld de volgende getallenreeks:
12 - 24 - 36 – 48 – 60 – 72 – 84 – 96 – 108 – 120
Wanneer u deze getallen zonder meer wilt onthouden, kan dat flink lastig
zijn. Maar wanneer u zich realiseert dat het de tafel van twaalf is, kunt u
het rijtje getallen ook na drie weken nog probleemloos reproduceren.
Een ander voorbeeld:
9 – 14 – 24 – 29 – 39 – 44 – 54 – 59 – 69 – 74.
Dat is al wat lastiger. Maar toch wel te onthouden als u bedenkt dat na 9
er om de beurt 5 en 10 bij worden op geteld.
Het onthouden van muziek is hiermee vergelijkbaar. Wanneer u een
muziekstuk beschouwt als een verzameling losse noten, is het haast
ondoenlijk om het te onthouden. Maar herkent u akkoorden of een deel van
een toonladder, dan ontstaan er ineens patronen, waardoor het veel
gemakkelijker wordt om de noten te onthouden.
Om een stuk uit het hoofd te leren spelen, moet u het eerst ontleden: Wat
is de toonsoort? In welke maatsoort staat het? Op welke manier zijn de
frasen (muzikale zinnen) opgebouwd? Komen er herhalingen voor? Welke
akkoorden worden gebruikt? Veel voorkomende ritmische of melodische
motieven kunnen het onthouden ook vergemakkelijken. Hoe meer u van
akkoorden, muzikale vormen en dergelijke weet, hoe gemakkelijker het is
om het notenbeeld te onthouden en uit het hoofd te spelen.
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Bij het akoestische gehoor speelt nog iets anders. De meeste mensen zijn
wel in staat om een bepaalde melodie te fluiten of te neuriën. Maar om
diezelfde melodie zonder bladmuziek op de piano te spelen, is het niet
voldoende dat u zich de melodie kunt herinneren.
U moet de juiste toetsen op de piano kunnen vinden om de tonen te laten
klinken. En dat is geen kwestie van herinneren, maar veel meer een kwestie
van kennis en vaardigheid. Kennis krijgt u door te studeren en vaardigheid
door oefening. Deze twee factoren zijn dan ook niet afhankelijk van uw
geheugencapaciteit.
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We starten deze les met nummer 1, de toonladder en drieklank van C
mineur.
Zoals u zich ongetwijfeld nog wel herinnert, bestaat de majeur toonladder
van C alleen uit witte toetsen.
Bij de mineur toonladder van C komen wel twee zwarte toetsen voor: in
plaats van een E wordt een Es (de kleine terts) en in plaats van een A een
As toegepast.
Speel deze toonladder weer met diverse ritmische variaties en probeer
daarbij ook de ‘hopfiguur’.
Nummer 1b is de bijbehorende drieklank. In les 47 speelde u de drieklank met een accent om de drie tellen. Doe dat nu weer eens. Tel bij het
spelen 1, 2, 3 1, 2, 3.
Speel over drie octaven en weer terug, dan komt u met de laatste noot
precies weer op 1 uit.
Nummer 2 is het thema uit Capriccio Italien van P.I. Tschaikowsky.
Tschaikowsky schreef deze fantasie voor orkest, waarin enkele Italiaanse
volksliedjes zijn verwerkt, tijdens een reis door Italië. Een van de bekendste
stukken is het gedeelte in deze les.
In het orkest wordt deze melodie gespeeld door hobo’s, terwijl het echomotiefje in de maten 5 en 6 en 9 en 10 door de fluiten wordt uitgevoerd.
Gebruik de rusten vóór de ‘echo’ om uw hand snel te verplaatsen.
Let goed op de articulatietekens. De noten die onder één boogje staan,
moeten in elk geval worden gebonden. Bij de overige mág het, maar het
hoeft niet. Wél moeten ze dicht op elkaar volgen, alsof u een wijsje zingt.
Neem voor het goed binden van de tertsen nog eens de tertsenoefening in
les 24 door en laat de noten voor de linkerhand die door een rustteken
worden gevolgd, precies op tijd eindigen. Tellen dus!
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Trillers
De ‘triller’ behoort tot de muzikale versieringen en bestaat uit twee
tonen, die (min of meer) snel opeenvolgend worden gespeeld:

De herhaling van de noten wordt bij een triller aangegeven met een zigzaglijntje, dat tevens de lengte van de triller aangeeft:

Bij korte trillers wisselen de twee noten elkaar slechts enkele malen af.
Ongeacht met welke noot wordt begonnen, is de laagste noot van de
twee noten altijd de ‘hoofdnoot’ en de hogere noot de ‘hulpnoot’.
Dit is belangrijk om te weten wanneer u trillers niet wilt spelen. Ze
behoren namelijk tot de versieringen en mogen dus worden weggelaten
(vooral bij oude muziek wordt het aan de speler overgelaten of en hoe
de versieringen worden uitgevoerd). Wanneer u een triller weglaat, kunt
u in plaats daarvan alleen de hoofdnoot spelen.
Het is de kunst om trillers niet alleen voldoende snel, maar ook
regelmatig en beheerst te spelen. Het zijn muzikale versieringen en
moeten daarom ook ‘mooi’ worden gespeeld.
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Nummer 3 is als oefening een voorbereiding op het spelen van trillers. In
deze oefening staat in elke eerste tel van de maat een figuur met vijf noten,
die regelmatig over de eerste tel zijn verdeeld. Zo’n figuur heet een
‘kwintool’ en wordt aangegeven met het cijfer ‘5’ naast de figuur. Elke
tweede tel bevat slechts één noot.
Tel de kwintolen eerst maar helemaal uit:
1, 2, 3, 4, 5, 1

, 1, 2, 3, 4, 5, 1 enzovoort.

Tik de maat op elke hele tel en zorg er voor dat alle kwintoolnoten even
lang duren.
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Nummer 4 is het Trio van het Menuet uit het 2e Divertimento van J.
Haydn.
Een ‘divertimento’ bestaat uit verschillende delen en vertoont
overeenkomst met de ‘sonate’. Bij een divertimento zijn de delen wat korter,
luchtiger en speelser van karakter. Het woord ‘divertimento’ betekent dan
ook ‘verstrooiing’ of ‘vermaak’.
Speel dit trio met een sierlijke articulatie. Bij de rechterhand ziet u vaak
een steeds herhaalde noot, die u als opvullende noot kunt beschouwen en
die dus zachter moet worden gespeeld. Dat komt in vrijwel alle frasen voor.
Verder is er sprake van een echo-effect; na de eerste frase die ‘mezzo forte’
(matig sterk) wordt gespeeld, wordt deze met een kleine wijziging herhaald
aan het einde van maat 2, maar nu zacht. Dit komt nog een paar maal voor.
Laat dit echo-effect duidelijk uitkomen; het maakt het stukje nog
aantrekkelijker. Het tempo van dit trio kunt u vrij laag houden.
In maat 9 is er eigenlijk geen tijd voor een echte triller. Dat komt doordat
ook nog een deel van de tel over moet blijven voor de ‘naslag’, die wordt
aangegeven door de twee kleine nootjes na het zig-zaglijntje. In maat 14
staat een echte triller zonder naslag. De voorbeelden naast de notenbalk
geven goed weer hoe de trillers kunnen worden uitgevoerd. Beide geven
een verdeling van de tel in vijven.
In maat 14 komt na de triller géén nieuwe melodienoot op tel 2, maar wordt
de hoofdnoot van de triller voor de laatste maal aangeslagen en blijft dan
doorklinken tot tel 3. Een versiering eindigt altijd met de hoofdnoot.
Daarom staat er aan het einde van het zig-zaglijntje, op tel 2, een
doorklinkstip. Ook de linkerhand speelt daar geen nieuw akkoord.
Zolang u het ritme nog niet precies ‘in de vingers’ heeft, kunt u - als
hulpmiddel om in de maat te blijven - precies op tel 2 en dus gelijk met de
D voor de rechterhand, het akkoord G-B voor de linkerhand nogmaals
aanslaan.
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Nummer 5 is een etude van L. Schytte (Op. 108, nr. 16). Deze etude
vergt nogal wat van de rechterhand. Zorg ervoor dat u uw hand stil houdt;
de vingers moeten het werk doen. De etude wordt ‘forte’ gespeeld, maak
dus flinke bewegingen met uw vingers en let erop dat uw vingers gelijktijdig
wisselen en dat er niet een vinger blijft ‘plakken’, terwijl de volgende toets
al wordt ingedrukt.
Speel alle staccatonoten in de linkerhandpartij even kort. Als hulpmiddeltje
kunt u erop letten, dat ze net zo lang duren als één nootje voor de
rechterhand. Zorg er ook voor dat de vierde tel van de maten waar de
rechterhand maar één noot speelt, lang genoeg duurt. De noten op die
vierde tel houdt u maar heel kort aan; de rest van de tel is er rust.
Bij het studeren kunt u weer variëren met het ritme, bijvoorbeeld lang-kort
(de inmiddels bekende ‘hopfiguur’). Ook kunt u de volgende ritmische
verdeling toepassen:

Of:
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De eerste oefening van deze les is 1a, de toonladder van g mineur.
Zoals gebruikelijk oefent u deze toonladder weer over diverse octaven,
zowel in opgaande, als neergaande lijn.
1b is de bijbehorende drieklank. Speel deze drieklank in één soepele
doorgaande beweging. Pas, zoals in de vorige lessen werd besproken, ook
nu weer de nodige variaties toe.
1c is een nog niet eerder besproken variatie op deze drieklank: een triool,
gevolgd door een hele-telsnoot. U telt dus:
1-ne-ke, 2

, 3-je-ke, 4

1-ne-ke, enz.

Tik met uw voet mee op elke hele tel.
Door deze variaties regelmatig te oefenen, wordt u vanzelf vertrouwd met
de diverse ritmes die in de muziek voorkomen. En daar heeft u enorm
profijt en plezier van bij het instuderen van nieuwe muziekstukken.

Nummer 2 is de etude, opus 181, nummer 3 van K.A. Löschorn. Houd
in het begin een rustig tempo aan. Speel met grote, krachtige
vingerbewegingen en zorg voor een duidelijke aanslag. Speel alleen met
uw vingers en zorg ervoor dat alle noten even sterk worden aangeslagen,
ook als er één van uw minder sterke vingers aan de beurt is. De tonen
moeten elkaar regelmatig opvolgen. Er mogen geen haperingen ontstaan
door het verplaatsen van uw vingers naar een andere toets.
De rechterhand is uit technisch oogpunt het belangrijkst, maar vergeet de
linkerhand niet: lange noten moeten mooi doorklinken; de akkoorden in
het laatste deel twee-aan-twee binden, het laatste akkoord steeds iets
zachter en korter.
Tel goed in de laatste maten, te beginnen bij maat 26: 1-ne, 2-je,
enzovoort.
In maat 27 komen alleen noten op tel 1 en 3; op tel 2 en 4 is er rust.
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Telemann was een tijdgenoot van Bach en Händel. Hij componeerde onder
meer zesendertig Fantasia’s voor klavecimbel. Deze Fantasia’s bestaan elk
uit enkele vrij korte delen. Nummer 3, Arioso is een deel uit Fantasia
nummer 36.
In dit stuk komen een aantal trillers voor. Rechts naast de muziekbalk
hebben we een aantal malen aangegeven hoe deze trillers moeten worden
uitgevoerd. Meestal bestaat een triller uit vier noten; bij trillers zonder
naslag zijn het er soms vijf (zoals in dit stuk in de maten 6, 26 en 27). Bij
deze laatste wordt, na de in vijven onderverdeelde tel, de hoofdnoot (altijd
de laagste) opnieuw gespeeld op de volgende tel en aangehouden tot de
volgende melodienoot.
Zorg ervoor dat de trillernoten gelijkmatig over de tellen worden verdeeld.
Om de maat goed in uw gehoor te krijgen, is het nuttig het stuk ook eens
zonder trillers te spelen. In plaats van de triller speelt u dan alleen de
hoofdnoot (de laagste noot).
De eerste noot van de triller wordt groot geschreven en heeft een stok. Het
is niet de hoofdnoot, want dat is de laagste noot. Het is – zoals dat heet –
de ‘bovensecunde’. ‘Secunde’ betekent ‘tweede’. Dus ‘bovensecunde’: de
tweede noot naar boven gerekend, vanaf de hoofdnoot.
Een triller klinkt het mooist wanneer wordt begonnen met de bovensecunde.
Er is echter één uitzondering: wanneer de melodienoot die vooraf gaat aan
de triller, dezelfde is als de bovensecunde. In die gevallen start de triller
met de hoofdnoot. Dat is het geval in maat 12. De laatste melodienoot
voor de triller (maat 11, tel 3) is de Es. Wanneer de daaropvolgende triller
met de bovensecunde (ook de Es) begint, klinkt dat niet mooi. Daarom
wordt begonnen met de D.
Zorg ervoor dat er duidelijk verschil te horen is tussen de hopfiguur in maat
3 (tel 1) en de onderverdeling in twee halve tellen zoals in maat 7 (tel 1)
voorkomt.
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Nummer 4 is Schöne Minka, een Russisch volksliedje. In dit stukje is de
rechterhandpartij vrijwel geheel tweestemmig. Laat de noten die een maat
lang moeten duren, goed doorklinken. Kantel uw handen iets naar de duim.
De hoogste noten, de hoofdmelodie, moeten ook allemaal duidelijk en
helder klinken.
De linkerhand is niet moeilijk. De bogen geven aan dat de noten ‘legato’
moeten worden gespeeld. Als variatie is het aardig de noten van de
linkerhand portato (iets los van elkaar) te spelen. Dit doet een beetje aan
gitaarbegeleiding denken. Met uw rechterhand speelt u alle noten binnen
een frase natuurlijk wel gebonden.
Wees overigens niet te snel tevreden over dit tamelijk eenvoudige stukje.
Juist dán is het zaak de puntjes goed op de i te zetten.

George Philipp Telemann
(geb. 14.3.1681 in Maagdenburg - gest. 25.6.1767 in Hamburg)
Telemann studeerde rechten in Leipzig en was, wat muziek betreft,
autodidact. Hij werd in 1721 stedelijk muziekdirecteur in Hamburg en
richtte er het eerste Duitse muziektijdschrift op. Hij droeg bij tot de bloei
van de opera aldaar en leidde het Collegium Musicum.
Telemann was in muzikaal opzicht één van de meest productieve
tijdgenoten van Bach. Tot zijn oeuvre behoren 45 opera's en heel wat
cantates. In zijn instrumentaal oeuvre (waarvan ruim 1000 studies)
combineerde hij het Duitse contrapunt met Franse en Italiaanse elementen.
Telemann schreef ook zeer veel kamermuziek en veel oratoria. Zijn werk
vertoont de stilistische verschuiving van de barok naar de galante stijl.
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