Piano Speelplezier, Les 11

Piano

Audio les 11-15

Les 11

Versie 1.3
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Nummer 1 is een oefening waarbij niet alleen de wijsvinger, maar ook
middelvinger over de duim moet worden gezet. De moeilijkheid zit ‘m in de
FIS op de derde tel van maat 1 en maat 3 en de G op de vierde tel van
maat 2 en 4.
Ongetwijfeld vereist deze oefening wat ‘vingergymnastiek’. Houd uw arm
en hand horizontaal en ontspannen en maak de bewegingen met uw vingers.
Probeer nummer 1 – zoals gebruikelijk – eerst met de rechterhand en
daarna met de linkerhand. Wanneer u het stukje zowel rechts als links
zonder haperen kunt spelen, kunt u het met beide handen tegelijk proberen.
Forceer het niet en neem rustig de tijd om te oefenen.
Nummer 2 is een studie. In deze melodie gaan we het onderdoorzetten
van de duim zowel met de linker- als de rechterhand in praktijk brengen.
In de vierde maat wordt de duim van de linkerhand onder de middelvinger
doorgezet. In de derde maat van de rechterhand wordt de middelvinger
over de duim gezet. In de vijfde maat van de rechterhand wordt de duim
onder de middelvinger doorgezet.
Pas bij het instuderen van deze melodie de vingerzetting toe, zoals deze
is aangegeven en let erop dat uw vingers goed gebogen zijn, zodat de duim
er zonder al te veel moeite onderdoor kan.
Nummer 3 - ‘The first Nowell’ - een traditionele Engelse Christmas
caroll, waarvan de oorsprong in de 13e eeuw ligt - is een melodie waarmee
u zich kunt oefenen in het over- en onderdoorzetten.
Speel deze melodie mooi gebonden, ook bij de twee opeenvolgende
dubbelgrepen in de maten 3, 7, 11 en 15.
Let ook op de maatverdeling. De rechterhand van maat 1 begint met een
noot van 1½ tel, gevolgd door 3 noten van een ½ tel. Tel regelmatig en
geef niet alleen de noten van 1 en 2 tellen hun volle duur, maar ook de
noten die (doorklinkstippen!) moeten doorklinken, zoals de GES, die in
maat 21 wordt ingezet en 7 tellen duurt.
Evenals nummer 2 vraagt dit stuk een rustig tempo met een mooi
uitkomende melodie (in dit geval de hoogste noten); ondersteund door de
iets zachter te spelen begeleidingsnoten.
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Gebroken akkoorden
Een muzikale figuur die in pianomuziek erg vaak voorkomt is het
zogenaamde ‘gebroken akkoord’.
In zo’n gebroken akkoord worden de noten van het akkoord niet in één
keer aangeslagen, maar verdeeld over de tellen in de maat.
Nemen we als voorbeeld het volgende akkoord:
Slaat u deze noten tegelijk aan, dan hoort u een driestemmig akkoord.
Maar u kunt deze noten ook als volgt spelen:

In het begin zal het spelen van gebroken akkoorden zeker nog wel
moeilijkheden opleveren, maar ook hierbij geldt dat voldoende oefening
de juiste resultaten oplevert.
Bovendien zult u merken dat in één muziekstuk meestal slechts een
beperkt aantal akkoorden voorkomt.
Nummer 4, ‘Long, long ago’, kent maar twee akkoorden (A en B), die u
hier onder ziet staan. Elke akkoord bevat drie verschillende noten (de noot
voor de duim komt twee keer voor).

A

Teken zelf in nummer 4 aan waar het A-akkoord en waar
het B-akkoord staat.

B

Verbindingslijnen
De noten van elk gebroken akkoord zijn door verbindingslijnen
verbonden. Dit helpt het notenbeeld wat overzichtelijker te maken.
Verder hebben deze verbindingslijnen geen functie.
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In nummer 5, Augustine, speelt u met de linkerhand een walsbegeleiding,
zoals u in les 9 hebt geleerd. In de maten 3, 7, 9, 11 en 15 staat op de 2e
en 3e tel maar één noot voor de linkerhand, omdat de C van het akkoord
samenvalt met de C van de melodie.
De rechterhand moet een aantal keren verplaatst worden. Pas de
aangegeven vingerzetting toe, dan kunt u ‘Augustijn’ na wat oefening in
het erbij horende vlotte tempo spelen.
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Muziekstijlen (6)
Rock and roll
Rock and roll is een vermenging van de zwarte rhythm and
blues met de blanke country and western muziek. Bekende
rhythm and blues-hits als Shake Rattle and Roll van Big
Joe Turner werden door blanke artiesten als Bill Haley
gecoverd en aangepast aan de geldende blanke normen.
De teksten werden dus gekuist. Een van de belangrijkste
iconen van de rock and roll was natuurlijk Elvis Presley. De
eerste belangrijke zwarte rock and roll-artiest is Chuck
Berry. De rock and roll-stijl is bij hem nog steeds
gebaseerd op het twaalfmatig bluesschema. Zijn rock and
roll gitaarspel is vooral gebaseerd op het spelen van
akkoorden op de bassnaren van de gitaar. Daarmee
imiteerde hij de toen veel gespeelde piano-boogiestijl.

Bill

Haley

en

Elvis Presley

Rock
Rond 1960 bestond het basisinstrumentarium van een
rockgroep uit leadgitaar, ritmegitaar, basgitaar en drums.
The Shadows was een van de eerste belangrijke Engelse
groepen die in deze formatie optraden. Zeer belangrijk
voor de ontwikkeling van de rockmuziek waren de Rolling
Stones, de Beatles en de Who.

Chuck Berry

De roots van de Rolling Stones liggen heel duidelijk bij de
Chicago blues van bijvoorbeeld Muddy Waters. De naam
Rolling Stones is afgeleid van een compositie die ‘Rolling
Stone Blues’ heet.
De roots van de Beatles liggen vooral bij de rock and roll
van Chuck Berry. Het rock and roll nummer Roll over
Beethoven van Chuck Berry werd door de Beatles op de
plaat gezet. Verder gebruikten de Beatles de muziekstijlen
van voor de rock and roll in hun eigen nummers: de gospel
in Let it be, de twaalfmatige blues in Can't buy me love,
blues in Lady Madonna en dixieland in When I'm sixty four.

The Rolling Stones

The Beatles
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Please Please Me (1963) was het eerste grote succes voor
de Beatles. De compositie is harmonisch gezien erg simpel
en qua zang helemaal geïnspireerd door hun grote
voorbeeld wat samenzang betreft, de Everly Brothers. In
latere composities hebben de Beatles interessante
harmonische vernieuwingen toegepast. Ze introduceerden
bijvoorbeeld een harmonisatie met een akkoord waarvan
de onderste toon steeds een halve toon daalt. Die
harmonisatie is nu al klassiek in de pop/rockmuziek.
The Who heeft vanaf begin zestiger jaren vanuit de rock
and roll een volkomen eigen ontwikkeling doorgemaakt.
Deze groep experimenteerde begin jaren zestig met
geluiden, teksten en elektronica. Pete Townsend, zowel
gitarist als componist, introduceerde allerlei vernieuwingen
in de popmuziek, zoals nieuwe harmonisaties (bijvoorbeeld
in de rockopera Tommy).

The Who

In de zestiger jaren word er in de elektronische avantgardemuziek veel geëxperimenteerd. De muzikanten
speelden geluiden af op een andere snelheid dan de
snelheid waarmee ze opgenomen waren, of van achter naar
voren, of maakten gebruik van concrete geluiden als
vliegtuigen, treinen, applaus en gelach.
Jimi Hendrix breidde het geluid van de elektrische gitaar uit
met dergelijke geluiden en effecten en introduceerde
daarmee deze nieuwe technieken in de popmuziek. Zijn
‘And the Gods made Love’ (1968) is een puur stukje
elektronische muziek. Voor de popmuziek van die tijd was
dat ongekend.
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Nummer 1a en 1b zijn aanslagoefeningen. In deze oefeningen schuift u
met uw linker- en rechterhand elke maat één toets op.
Op de tweede tel van iedere maat grijpt de duim respectievelijk de pink
telkens één toets verder: de duim van uw linkerhand speelt op de tweede
tel van de eerste maat de A, op de tweede tel van de tweede maat de B,
vervolgens de C en zo verder.
Dit is dan ook een uitstekende oefening om uw trefzekerheid te vergroten.
U hebt telkens de hele eerste tel om de juiste toets voor de pink of duim
op te zoeken. De overige noten in deze oefeningen zijn allemaal halvetels
noten.
Tel regelmatig en probeer na wat oefening met allebei uw handen tegelijk
te spelen.
Zorg er ook voor dat alle tonen duidelijk gespeeld worden. Let daarbij
speciaal op de ringvinger en pink. Deze oefeningen zijn uitstekende ‘vingergymnastiek’.
Nummers 2a, 2b en 2c. De ritmische figuur 1½ + ½ tel, die in les 10
werd besproken en geoefend, komt ook vaak voor in de 4-telsmaat. De
nummers 2a en 2b geven de eerste maten van bekende melodieën,
waarvan u het ritme op uw gehoor correct zult spelen. Het punt is hier weer
dat u het ritmische patroon herkend in de noten. Zodra u dit kunt doen,
zult u in staat zijn de ritmische oefening 2c correct te spelen. Deze oefening
kent u niet, zodat u niet op uw gehoor kunt spelen.
Nummer 3, “All the Birds have come again” van Hoffmann von
Fallersleben (1835) begint ook met deze ritmische figuur en verder komt u
hem tegen in de maten 3, 9 en 11.
Let in maat 12 nog even op de doorklinkstip voor de linkerhand. Op de
tweede tel houdt u met uw pink de A aan. Probeer het akkoord op tel 3
goed te binden aan de beide voorafgaande noten.
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Met nummer 4, “Melody”, kunt u de proef op de som nemen of u de
ritmische figuur ‘1½ + ½’ echt goed beheerst. Begin met de partij voor
de rechterhand en probeer deze direct in de juiste maatverdeling in een
rustig en regelmatig tempo tot het einde te spelen. Lukt dat niet of niet
direct, sla er dan nog eens de teloefeningen uit les 10 op na. Het is
belangrijk dat u dit goed in de vingers krijgt, want goed in de maat spelen,
is de basis voor professioneel pianospel.
De partij voor de linkerhand bestaat uit gebroken akkoorden, zoals u die in
de vorige les ook al tegenkwam. Op zich zijn de gebroken akkoorden in dit
muziekstuk niet moeilijk. Alleen de overgangen zoals tussen maat 6 en 7
en tussen maat 15 en 16 zijn lastig. Probeer om ook daar niet naar uw
vingers te kijken. Het is verleidelijk, maar wanneer u volhoudt ‘blind’ te
spelen, heeft u daar straks zoveel gemak van, dat dit de moeite die u er nu
aan heeft ruimschoots waard is.
Let ook nog even op bij maat 7, waar in de eerste tel de wijsvinger van de
rechterhand ver over de duim moet worden gezet. Het stukje moet zeer
rustig gespeeld worden en vooral niet luid. Dat de melodie niet te luid moet
worden gespeeld is aangegeven met een ‘p’ aan het begin van het stuk. Dit
is de afkorting van het Italiaanse woord ‘piano’, dat ‘zacht’ betekent.
De naam ‘piano’ als muziekinstrument is overigens weer een afkorting van
‘pianoforte’, wat letterlijk ‘zachthard’ betekent. Deze naam werd gegeven
aan het eerste instrument, waarop men naar believen hard en zacht kon
spelen, wat bij de voorlopers van de piano niet het geval was.
‘Opgewekt, maar niet te vlug’ luidt de speelaanwijzing boven nummer 5,
‘Ainsi font, font, font’, een Frans volksliedje in een tweetelsmaat.
Opgewekt, maar niet te vlug bereikt u door de akkoorden van de linkerhand
niet te binden, maar losjes vanuit de pols aan te slaan. Een tweede manier
om aan zo'n stukje een opgewekt karakter te geven is de noten, die tussen
de tellen komen, heel licht te spelen, waardoor de accenten op de tellen
vanzelf duidelijker uitkomen.
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Ook bij nummer 6, Clementine, speelt u de begeleiding met losse
polsbewegingen. Denk er aan, dat deze akkoorden niet mogen 'bonken’.
Vooral de akkoorden op tel 2 en 3 mogen niet te zwaar klinken. Let ook
goed op de rusttekens in verschillende maten. Ziet u deze rusttekens over
het hoofd, dan klinkt het weliswaar niet vals, maar het klinkt veel beter
wanneer er wat afwisseling in de begeleiding wordt gebracht.
Bovenaan het stuk staat de aan- wijzing ‘moderato’; Italiaans voor ‘matig’.
Dit ‘matig’ slaat op het tempo, dat dus matig snel mag zijn. Vooral niet te
langzaam; het liedje heeft een vrolijk karakter.
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Muziekstijlen (7)
Latin
In de Latijns-Amerikaanse muziek, gewoonlijk aangeduid als 'Latin',
worden vier hoofdstijlen onderscheiden: Afro-Cubaanse muziek, Latin jazz,
Latin rock en salsa en de Braziliaanse samba en bossa nova.
Afro-Cubaans
De Afro-Cubaanse muziek heeft zijn oorsprong in
Europese (vooral Franse en Spaanse) en Afrikaanse
muziekculturen. Deze muziek is ontstaan op Cuba.
Een aantal stromingen zijn rumba, chacha en
mambo. Het gaat hier vooral om dansmuziek, die
door kleine ensembles en grote orkesten werd
gespeeld.
Instrumenten die gebruikt werden zijn blaasinstrumenten, viool, gitaar,
piano en veel percussie-instrumenten.
De Afro-Cubaanse muziek staat de laatste jaren weer volop in de
belangstelling.
Latin jazz
Latin jazz is in New York ontstaan in de veertiger en vijftiger jaren.
Cubaanse muzikanten gingen hier samenspelen met jazzmuzikanten. De
Cubanen brachten vooral de percussie in. Belangrijk in deze stijl zijn vooral
de jazztrompettist Dizzy Gillespie en de percussionist Tito Puente.
Latin rock en salsa
Latin rock en salsa zijn verzamelnamen voor muziek van de LatijnsAmerikaanse inwoners van New York. Deze muziek ontstond in de zestiger
jaren.
Oudere Cubaanse muziekstijlen als rumba, comparsa en son en de uit de
veertiger jaren daterende chacha en mambo werden gecombineerd met
jazz, rock en soul. Ook Puertoricaanse muziekstijlen als de merengue
spelen een belangrijke rol in de salsa.
Het verschil tussen Latin rock en salsa is niet zo groot. Als er meer
rockinvloeden zijn spreken we van Latin rock, als er meer ZuidAmerikaanse invloeden zijn van salsa. Carlos Santana is een typische
vertegenwoordiger van de Latin rock, terwijl een Cubaanse groep als
Irakere meer tot de salsa wordt gerekend. Salsa is altijd Spaanstalig.
Samba en bossa nova
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De samba is echt Braziliaans. Afrikaanse en Braziliaanse muziekculturen
hebben zich erin vermengd. Bij de bossa nova is meer sprake van een fusie
tussen Noord-Amerikaanse jazz en Braziliaanse sambamuziek. De samba's
hebben een zeer krachtige ritmiek. Er worden veel percussie-instrumenten
gebruikt. Bekende bossa-novamuzikanten zijn Carlos Jobim en Sergio
Mendes.

Compay Segundo (1907-2003) was een populair
componist en muzikant, zeer bekend bij liefhebbers van
Cubaanse muziek.
Zijn echte beroemdheid kwam pas in 1997 met het
uitbrengen van het album Buena Vista Social Club dat diverse
Grammy Awards won.

Dizzy Gillespie (1917-1993)
bandleider en trompettist.

was

componist,

Hij heeft veel pionierswerk verricht voor de fusie
tussen jazz en latin. Gillespie schreef vele Jazz
Klassiekers zoals Manteca, A Night in Tunisia, Birk's
Works, en Con Alma.

Devadip Carlos Santana (1947) werd beroemd met
Santana, de band die zijn achternaam draagt en al
succesvol is sinds het eind van de jaren zestig. De band
viel op door de mix van Latijns-Amerikaanse
instrumenten met het gitaarspel van Carlos Santana.
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Met de eerste twaalf lessen heeft u het fundament voor uw pianohobby
gelegd. Net als een echt fundament moet dat stevig en robuust zijn om het
gebouw dat er bovenop komt te kunnen dragen.
Daarom in deze les 13 geen technische oefeningen, maar een aantal
muziekstukken, waarmee u uw techniek verfijnt en de routine in uw spel
vergroot.
Loop ook de eerste twaalf lessen nog eens door en besteed voldoende tijd
aan loopjes, grepen of andere zaken, die nog niet helemaal lekker zitten.
Nummer 1 is een menuet van Haydn dat voorkomt in het trio van zijn
97ste symfonie.
Een menuet (in het Italiaans ‘minuetto’ en in het Engels ‘minuet’) is een
sierlijke Franse dans in een drieledige maat (3/4, 3/8, 6/8) uit de Baroktijd.
De dans ontstond omstreeks 1670 in Poitou en beleefde zijn hoogtepunt
aan het hof van Lodewijk XIV. Aanvankelijk werd hij individueel gedanst
maar later per groepje van vier personen. De naam is afgeleid van ‘pas
menus’ (kleine stappen) waarmee hij werd uitgevoerd.
Sommige menuetten hebben een rustig tempo, andere - ook dit - levendig
en snel. Speltechnisch is dit menuet niet moeilijk.
Het stuk staat tussen herhalingstekens, wat betekent dat dit stuk tweemaal,
zonder onderbreking moet worden gespeeld: op de 1e tel van maat 8 speelt
u de aangegeven noten, tel 2 is een rust en vervolgens gaat u op tel 3
verder met de E en de F in de opmaat.
Om nummer 2, een etude van Gurlitt, tot een goed einde te brengen, is
goed tellen een ‘must’. Daarnaast zijn er de volgende aandachtspunten:
In maat 2 duurt de D vier tellen, dan is er een tel rust, waarna de G volgt.
Daarbij moet u oppassen, want op de eerste tel van maat 3 moet diezelfde
G met de linkerhand worden aangeslagen. De G voor de rechterhand moet
dan ook iets korter worden gespeeld, maar niet langer dan nodig om hem
met uw linkerhand opnieuw aan te slaan.
Let er ook op dat in de maten 7 tot en met 10 de melodie met de linkerhand
en de begeleiding met de rechterhand wordt gespeeld, terwijl in maat 11
de rechterhand plotseling weer de melodie speelt.
Aan het begin van de etude staan twee speelaanwijzingen. De letter ‘f’
(rechts van de notenbalk) is de afkorting van ‘forte’, wat ‘sterk’ betekent.
Het stuk moet dus luid gespeeld worden, waarbij u wel moet opletten dat
de begeleiding (met de linker- of rechterhand) wat meer op de achtergrond
blijft.
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‘Allegretto’ betekent ‘enigszins levendig’. Het stuk moet dan ook pittig en
zeker niet te langzaam worden gespeeld. Tel de maat eerst in zessen; 2 x
3 tellen per maat. Later, als u het stuk ‘in uw gehoor en de vingers’ heeft,
telt u twee tellen per maat. Vergeet de accenten niet.
De titel van nummer 3, ‘Tendre musette’ slaat op de musette, naast de
cornemuse, de veuze, de cabret en de biniou, een Franse variant van de
doedelzak. In de Franse baroktijd was dit instrument bijzonder populair en
componisten aan het hof van onder andere Lodewijk XIV en XV hebben veel
muziek speciaal voor de musette geschreven.
Omdat de musette een soort doedelzak is, moet de melodie mooi zangerig
klinken; dus gebonden spelen met een duidelijke pauze tussen de frasen.

Musette
Let er op dat u de frasen duidelijk en zonder aarzelen inzet en dat u de
laatste noot van de frase wat meer ingehouden speelt. Speel de begeleiding
met de linkerhand goed gebonden en iets zachter dan de rechterhand. Laat
uw vingers na het aanslaan niet op de toetsen steunen; uw pols moet de
hand ‘dragen’.
Nummer 4 is weer een etude van Gurlitt. In dit stuk gaat het
voornamelijk om de voordracht en het verplaatsen van de linkerhand, maar
het eerste waar u op moet letten is de volgorde. Aan het eind van maat 8
en aan het begin van maat 9 ziet u twee herhalingstekens, een begin- en
eindteken. De volgorde waarin u dit stuk speelt is dan ook: 2 x maat 1 tot
en met 8, gevolgd door 2 x de maten 9 tot en met 24.
Het stuk staat in een tweetelsmaat. Misschien heeft u in het begin de neiging om iedere maat in vieren te tellen, omdat de melodie bijna overal vier
noten per maat telt. Maar u zult merken dat, wanneer u ‘een-ne, twee-je,
een-ne, twee-je’ telt met het accent telkens op de ‘een’, het stuk veel meer
vaart krijgt dan wanneer u elke maat in vieren deelt met het hoofdaccent
op de eerste en het nevenaccent op de derde tel.
Probeer tijdens de rusten in de maten 9, 16 en 20 uw linkerhand te
verplaatsen zonder naar uw handen te kijken. Zorg er ook voor dat uw
hand in de juiste positie is op het moment dat de nieuwe noten moeten
3
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worden gespeeld. Dit bereikt u alleen door, voordat u gaat spelen, de
muziek door te nemen en tijdens het spelen ‘vooruit’ te lezen.
Kijk van tevoren het muziekstuk door, maak aantekeningen of zet een
(uitroep)teken waar zich een moeilijkheid bevindt en oefen u erin tijdens
het spelen een of twee tellen verder te zijn met lezen dan met spelen. Dat
laatste is zeker in het begin een lastige opgave. Maar wanneer u volhoudt,
merkt u dat u steeds beter op het eerste gezicht een stuk gaat overzien en
het ook vlot en foutloos kunt spelen.
Er staan drie muziekaanwijzingen bij dit stuk. Bovenaan staat ‘allegretto
grazioso’. Zoals we eerder zagen, betekent ‘allegretto’ dat het stuk levendig
moet worden gespeeld. De toevoeging ‘grazioso’ betekent ‘sierlijk’. Bij maat
1 staat de P van ‘piano’. De eerste 8 maten speelt u dan ook zacht. Bij maat
9 staat ‘mf’. Dit is de afkorting van ‘mezzo forte’, wat ‘half sterk’ betekent
en vervolgens staat bij maat 17 weer de P van ‘piano’.
Crescendo en Diminuendo
In nummer vier worden de eerste 8 maten zacht (‘piano’) gespeeld,
waarna maat 9 ‘mezzo forte’ wordt gespeeld. De overgang tussen zacht
en hard gaat hier abrupt. Maar dat is niet altijd zo.
Naast maat 14, ziet u een zogenaamd ‘crescendoteken’ staan en naast
maat 16 een ‘diminuendoteken’. Met deze tekens wordt aangegeven dat
de muziek hier geleidelijk aan harder of zachter moet worden gespeeld.
Tot maat 14 speelt u mezzo forte, waarna u langzaamaan iets harder
gaat spelen om vervolgens in maat 16 iedere tel iets zachter te spelen
en in maat 17 weer op ’piano’-niveau uit te komen.
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Muziekstijlen (8)
Soul
Soul is oorspronkelijk de naam voor een muziekstijl, ontstaan uit rhythm
and blues en gospelmuziek. Het kwam op onder de Afro-Amerikaanse
bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten in de jaren '50 en '60 van
de vorige eeuw. De eerste opnamen van Ray Charles, Sam Cooke en James
Brown worden gezien als het begin van de soul. Bij de soul figureert veelal
een enkele zanger(es) met ondersteuning van een traditionele band met
ritmesectie en koperblazers.
Funk
Funk is een muziekstroming afkomstig uit Noord-Amerika, die voornamelijk
ontwikkeld werd door een groep muzikanten rondom James Brown.
Funkmuziek leunt sterk op percussie, baslijnen, slaggitaren en
blaasinstrumenten.
Disco
Elementen uit de discomuziek zijn begin jaren ’70 voor het eerst te horen,
zoals Isaac Hayes' soundtrack bij de film Shaft uit 1971. Aanvankelijk
waren de meeste disconummers alleen bedoeld voor het discotheek/dans
publiek, in plaats van algemeen publiek, zoals radio luisteraars. Er zijn
echter ook veel aspecten die naar het tegenovergestelde neigen; populaire
radiohits werden ook in discotheken gedraaid, zolang ze een makkelijk te
volgen patroon hadden, dichtbij 120 BPM (beats per minute).
De meeste jaren '70 liedjes in het Disco genre hadden een makkelijk te
herkennen vier/vier bass maat.
Rap
Rap is uitgevonden door zwarte jongeren uit de sloppenwijken van Amerika,
in de zeventiger jaren. Het woord "rappen" komt uit het Amerikaanse slang
en betekent "praten." Iets vertellen op muziek was al een eeuwenoude
traditie bij de zwarte Amerikanen. Het begon met DJ's die plaatjes draaien
op de wijkfeesten in de Bronx. Belangrijk element aan de rap is het
‘scratchen’, waarbij de grammofoonnaald steeds dezelfde groef van de
plaat afspeelt waardoor een ritmisch patroon ontstaat. Bij dat geluid gingen
de DJ's opscheppen, dat ze zo geweldig waren, dat ze zo swingden, en zie:
de rap was geboren.
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Hiphop
HipHop is niet alleen een muziekstroming, maar veel meer dan dat; het is
een complete cultuur. Het is een manier om de samenleving een spiegel
voor te houden (maar niet altijd). De hiphopteksten gaan vaak over dingen
die fout gaan op onze aarde (en in de getto's), of over het leven van de
hiphopper. HipHop is een krachtige cultuur en heeft er voor gezorgd dat de
onderklasse uit de getto's en andere achterbuurten een eigen stem kregen.
Hip hop was onderdeel van een emancipatiebeweging van de bewoners van
de getto's, en deze oorsprong heeft een stempel gedrukt op hiphopcultuur
in brede zin.
Sam Cooke (1931-1964) groeide op in Chicago, waar zijn
vader voorganger was bij de Church of God in Christ. Zijn
eerste grote hit had hij met ‘You Send Me’. In 1960 richtte
hij SAR Records op, met artiesten als The Simms Twins, The
Valentinos, Bobby Womack en Johnnie Taylor.

Ongetwijfeld de bekendste Nederlandse rapper is Ali
Boualia, beter bekend als Ali B. Na het horen van
Moordenaar van de Osdorp Posse, begint Ali met rappen. In
2002 viel hij op tijdens een aantal talentenjachten, wat hem
een platencontract opleverde bij Warner Music.

De Osdorp Posse werd opgericht in 1989 en was de
eerste Nederlandstalige rapgroep. In 1992 brachten
zij hun eerste album Osdorp Stijl uit. Doordat zij op
hun album Vlijmscherp (1993) nogal ongezouten
kritiek uiten op de media, werd de Osdorp Posse niet
meer op de radio gedraaid. Maar ondanks deze
mediaboycot heeft de groep met albums als Afslag Osdorp, Briljant, Hard
en Geslepen en Kernramp veel succes.
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We starten deze les met eenzelfde opschuifoefening als we in les 9
tegenkwamen.
Bij deze oefening (nummer 1a en 1b) schuiven uw handen op, doordat u
met uw ringvinger telkens een toets ‘overslaat’. Oefen dit goed; het is
lastiger dan opschuiven door middel van uw wijsvinger.
U speelt afwisselend groepen noten van een hele en van een halve tel. Het
is dan ook absoluut noodzakelijk dat u rustig en regelmatig telt. Wanneer
u dat doet, merkt u dat de maten twee aan twee ritmisch aan elkaar gelijk
zijn.
Voor de overzichtelijkheid zijn de noten van een halve tel door middel van
verbindingslijnen aan elkaar verbonden.

Goede raad (niet duur!)
Maak er een gewoonte van aandachtig en kritisch naar uw eigen spel te
luisteren en uzelf te corrigeren wanneer dat nodig is.
Deze opschuifoefening bestaat alleen uit witte toetsen, u hoeft dus geen
zwarte toetsen te spelen. Zorg er dan ook voor dat u niet met uw vingers
tússen de zwarte toetsen speelt.
Houdt toetsen alleen ingedrukt wanneer er doorklinkstippen staan. Staat
er geen doorklinkstip, til uw vingers na de aanslag dan weer op, zodat
de toets niet ingedrukt blijft. Daarmee voorkomt u dat de toon blijft
doorklinken waar dit niet mag.
Oefen regelmatig en serieus. Het klinkt misschien een beetje belerend,
maar door regelmatig te oefenen en de oefeningen ook serieus aan te
pakken, krijgt u de juiste techniek in de vingers. Beter dagelijks een paar
keer rustig doorspelen, dan tien keer snel achter elkaar en slordig.
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De muziek van nummer 2, een melodie van de 18e eeuwse componist
Johann Nepomuk Hummel, is – hoewel dat op het eerste gezicht niet zo
lijkt – driestemmig. De partij voor de linkerhand bestaat echter uit twee
verschillende stemmen, te weten lagere en hogere noten. De noten van
deze twee stemmen worden nooit tegelijk, maar altijd ná elkaar
aangeslagen. Ook mogen zij niet doorklinken.
In de eerste maat vormen de noten C en B de laagste stem (hieronder in
rood getekend) en de noten E en G (in groen) vormen de zogenaamde
‘middenstem’. Deze schrijfwijze, in de pianomuziek veel gebruikt, wordt
‘verkapte tweestemmigheid’ genoemd.
Beide stemmen van de linkerhand zijn niet gelijkwaardig.
De lage stem, de bas heeft een melodieus karakter en is
bijna even belangrijk als de hoogste stem, de melodie.
De middenstem is in dit geval, van ondergeschikte
betekenis en moet dan ook wat minder luid worden
gespeeld.
Wanneer u de lage stem en de middenstem even luid
speelt, geeft dit een minder mooi effect. Probeer het
maar eens uit.
De noten van de linkerhandpartij zijn ook nu weer door verbindingslijnen
gegroepeerd. Door deze verbindingslijnen kunt u heel gemakkelijk zien,
wanneer er een nieuwe begeleidingsfiguur begint.
Rechts van de eerste maat 1 staat de aanduiding ‘mp’. Dit is de afkorting
voor ‘mezzo piano’ of wel half zacht. Er wordt een klanksterkte mee bedoeld
die het midden houdt tussen ‘piano’ en ‘mezzo forte’. Het stuk moet dus
vooral niet te hard, maar licht en sierlijk worden gespeeld.
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Een ‘barcarolle’ is een gondellied en dat klinkt door in de manier waarop de
muziek wordt gespeeld. De muziek heeft een rustig, wiegend karakter. Zo
ook de misschien wel bekendste barcarolle, nummer 3, de barcarolle uit
‘Les Contes d’Hoffmann’ van Jacques Offenbach.
De linkerhandpartij van dit stuk heeft nogal wijde grepen, die u met
gespreide vingers moet spelen, zodat pink en duim boven hun
respectievelijke toetsen blijven. Doet u dit niet, dan moet u telkens zoeken.
De bedoeling is, dat u de pink na het aanslaan van de A niet naar rechts
beweegt en dat u ook de duim na het aanslaan van de hoge A boven de Atoets laat zweven. In de begeleiding moet u weer duidelijk verschil maken
tussen de bastonen op de 1e en 4e tel en de middentonen op de 3e en 6e tel.
Deze middentonen speelt u lichter dan de bastonen.
Beschouw de partij voor de linkerhand maar als een speciale oefening en
speel in een regelmatig, maar niet te langzaam tempo. De eerste frase van
de melodie eindigt op de eerste tel van maat 4 met een Fis, die 6 tellen
duurt. Intussen speelt u een kort begeleidingsmotiefje met de rechterhand,
terwijl de melodietoon doorklinkt. Bij dit begeleidingsmotiefje staat de
aanduiding ‘pp’, dat ‘pianissimo’ of ‘zeer zacht’ betekent.
In maat 16 moet de bastoon telkens drie tellen doorklinken, terwijl op de
3e en 6e tel nog een opvullend akkoordnootje staat. Deze laatste moeten
weer zacht worden gespeeld en dat geldt eveneens voor de daaropvolgende
maten. Zacht en goed gebonden spelen is hiervoor noodzakelijk. Speel niet
te vlug, maar pas er wel voor op dat het niet saai wordt.
Hebt u opgemerkt waardoor het ‘wiegende’ ritme in deze barcarolle
veroorzaakt wordt? Voornamelijk door het ontbreken van noten op tel 2 in
het tweede en ook vaak in het eerste maatdeel.
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Ook in nummer 4, ‘Where is my little dog gone’ moeten de vingers van
de linkerhand flink worden gespreid om de baslijn op de eerste tel van elke
maat te kunnen spelen.
Geef deze noten een duidelijk accent en probeer ze steeds te binden aan
het akkoord op de 2e tel. Daardoor ontstaat weer de inmiddels bekende
wals-begeleiding; de akkoorden op de 2e en 3e tel speelt u dus kort aangehouden. In het hele stuk speelt u slechts twee verschillende akkoorden:
B-D en A-C.
Zorg ervoor dat de begeleiding de melodie niet overstemt.
Merk op dat er in de laatste maat een doorklinkstip staat getekend om aan
te geven dat deze na de maatwisseling nog steeds doorklink. In dit geval
is de doorklinkstip niet nodig, maar u zult zien dat bij maatwisselingen deze
overbodige doorklinkstippen vaak voorkomen.
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Muziekstijlen (9)
Hard rock - Heavy metal
Hard rock is sterk gitaargericht. De basis wordt gevormd door de blues en
de bluestoonladder. De allereerste hardrockgroepen zijn Led Zeppelin,
Black Sabbath en Deep Purple. Een beroemd nummer is We're gonna
groove (1969) van Led Zeppelin met gitarist Jimmy Page. In Engeland
wordt deze groep als de opvolger van Cream beschouwd.
Hard rock wordt nog steeds door ontelbare groepen gespeeld. Een kleine
opsomming; AC/DC, Grand Funk, Free, Kiss, Whitesnake, Status Quo, Uriah
Heep, Wishbone Ash tot en met de heavy-metalgroepen van nu zoals Guns
'n Roses en Metallica.
Nederlandse hardrockgroepen uit de beginperiode zijn Golden Earring,
Normaal, Bodine, Diesel, Picture en Teaser.
Underground
Undergroundmuziek is sterk verbonden met de hippiecultuur van de
zestiger jaren en het gebruik van drugs als LSD. Er werd veel gebruik
gemaakt van elektronica. Zappa en Pink Floyd zijn de bekendste namen uit
de underground. Vanuit de underground van de zestiger en zeventiger
jaren hebben zich de symfonische rock, new age en cyberpunk ontwikkeld.
Punk rock
Punk rock is in het midden van de zeventiger jaren ontstaan als reactie op
de situatie in de rockmuziek en de maatschappij. Er was bij de
punkmuzikanten veel weerstand tegen superstars als Mick Jagger en Rod
Stewart. De teksten van de punkgroepen gaan over anarchie, werkloosheid,
de plastic TV-cultuur, verveling en gebrek aan toekomst. Ook alcohol en
drugs zijn belangrijke onderdelen van de punkcultuur.
New wave
Eind jaren zeventig ontwikkelt de punkmuziek zich vanuit de anarchie toch
weer tot een meer gepolijste muzieksoort, de new wave. De muziek werd
zeker beter geproduceerd dan de eerste punk, maar de teksten verloren
het shockerende karakter. Die gaan weer over 'your hair is beautiful'-loverelationship.
Groepen als de Boomtown Rats, Blondie, The Pretenders en Graham Parker
and the Rumour haalden het scherpe en het maatschappijkritische uit de
punkmuziek, zowel in de teksten als in de muziek.

6

Piano Speelplezier, Les 14
De new wave kent een groot aantal stijlen en bands. We noemen een vijftal
belangrijke: Blondie, met veredelde punk, Elvis Costello, die teksten van
hoog niveau schreef, The Police, die witte reggae maakte; de sterk avantgardistische groep Devo en Talking heads, waarvan de muziek Braziliaanse
invloed laat zien.

Barry Hay, George Kooymans, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk, samen
Golden Earring, vormen al vier decennia lang het gezicht van de
Nederlandse popmuziek. In de jaren '60 ontpopt deze zich tot de meest
succesvolle vertegenwoordiger van de Haagse beatscene. Golden Earring
heeft een eigen, energieke rocksound die het zowel in eigen land, als bij
vlagen elders (Amerika, Duitsland) goed doet. Golden Earring lanceert in
de jaren '90 met een akoestisch album één van haar best verkopende titels.

Elvis Costello (1954) is een Brits muzikant van Ierse afkomst. Hij heeft
een geheel eigen stijl ontwikkeld, waarin een mengeling aan muziekstijlen
te herkennen valt. Ook experimenten met klassieke muziek (zoals
samenwerking met het Brodsky Quartet en Anne-Sophie von Otter), met
jazz (zoals een optreden in 2004 op het North Sea Jazz Festival) en het
schrijven van nummers en optreden met Burt Bacharach gaat hij niet uit
de weg. Zijn bekendste nummer is ‘She’ dat als titelsong werd gebruikt
voor de film Notting Hill.
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Nummer 1 is een oefening in het overzetten van de ringvinger over de
duim en omgekeerd het onderdoorzetten van de duim; vingergymnastiek
in optima forma!
Moet u bij het spelen altijd al ruime bewegingen met uw vingers maken;
het overzetten van ringvinger over de duim en het onderdoorzetten van de
duim onder de ringvinger vergt zeer lenige vingers.
Houd uw hand en arm zoveel mogelijk stil en laat uw vingers het werk doen.
Maar pas op dat u niet verkrampt probeert om uw handen en armen stil te
houden. Wanneer u merkt dat u uw spieren in armen en nek aanspant, stop
dan even, laat uw schouders afhangen en ‘schudt uw armen uit’. In het
begin zal dit over- en onderdoorzetten best wat moeite kosten, maar na de
nodige oefening, gaat het beslist beter. Let overigens op dat u vanaf de 5e
maat nog een toets verder moet grijpen (!).
In nummer 2, ‘Zur Schule’ van Gurlitt, wordt het overzetten van de
ringvinger toegepast in de partij voor de rechterhand op de 1e tel van maat
7. Daarnaast komt ook het overzetten van de wijs- en middelvinger
herhaaldelijk voor. Dit overzetten is nodig om de ‘loopjes’, die zowel bij de
linker- als de rechterhandpartij voorkomen, gebonden te kunnen spelen.
Let ook eens op het begin van deze loopjes: Ze beginnen steeds op de helft
van een tel. U begint in maat 1 als volgt:
op één:

de 1e noot voor de linkerhand wordt ingezet;

op ne :

de 1e noot voor de rechterhand wordt ingezet (vooral niet te
vroeg; dat is een vaak gemaakte fout).

Probeer het hele stuk zo vloeiend en regelmatig mogelijk te spelen. Let
daar vooral op die plaatsen waar de vingers worden overgezet.
Een ander aandachtspunt zijn de rusttekens, zoals die onder meer staan in
de maten 2 en 4. In de linkerhand staat een rustteken op tel 2 en in de
rechterhand aan het einde van tel 2, bij het begin van de nieuwe maat.
Houd de noten niet langer aan dan is aangegeven.
Uit de herhalingstekens blijkt dat de maten 1 tot en met 8 tweemaal achter
elkaar moeten worden gespeeld, waarna u zonder onderbreking verder
gaat vanaf maat 9. Aan het einde van maat 16 herhaalt u dan weer vanaf
maat 9.
Het tempo van dit stuk is ‘moderato’ ofwel matig snel. Het stuk begint
‘mezzo forte’ (half sterk). Het crescendoteken dat in maat 5 begint, loopt
tot de 1e tel van maat 6 (‘forte’), waarna de geluidssterkte in maat 7 weer
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afneemt aangegeven met het decrescendoteken tot u het niveau van de
maten 1 tot en met 4 hebt bereikt. Let erop dat u bij geleidelijk minder luid
spelen niet tegelijkertijd langzamer gaat spelen.
Het 2e deel van het stuk, vanaf maat 9, wordt geheel ‘forte’ gespeeld,
waarbij bovendien in de loopjes voor de linkerhand nog tweemaal een
crescendo en diminuendo voorkomt. Een goede oefening voor de doorgaans
zwakkere linkerhand.
Een herhalingsteken aan het begin van een stuk wordt meestal weggelaten.
Ook in dit stuk ontbreekt het. U herhaal na maat 8 gewoon vanaf het begin.
In nummer 3, Menuet van Diabelli, komen een paar nieuwe muzikale
aanwijzingen voor. Onder aan het stuk, na maat 16, staat ‘D.C. al Fine’.
D.C. is de afkorting van ‘Da Capo’, wat ‘Vanaf het begin’ betekent. ‘Al Fine’
staat voor ‘tot het einde’.
Na de maten 9 tot en met 16, speelt u weer vanaf het begin (maat 1) tot
het woordje ‘Fine’ (‘einde’) aan het eind van maat 8, wat dan het einde van
het stuk is. Het is niet gebruikelijk om bij een ‘da capo’ de gedeelten tussen
herhalingstekens nogmaals twee keer te spelen.
De juiste volgorde waarin u dit stuk speelt is dus:
1. maat 1 tot en met 8;
2. maat 1 tot en met 8;
3. maat 9 tot en met 16;
4. maat 1 tot en met 8.
U moet dus behoorlijk heen en weer ‘springen’ in de muziek. Zorg dat dat
niet te horen is!
Accentteken
In de partij voor de rechterhand ziet u in de maten 10, 12, 13 en 14 dit
teken: V. Dit is een accentteken. Het betekent dat de noot waar dit teken
bij staat, een extra accent krijgt. Accenttekens staan altijd vlak achter
de notenstok.
In de melodie komen veel bogen en rusttekens voor. Bij dit menuet is de
muzikale uitvoering dan ook lastiger dan de speltechniek. Besteed daar de
nodige zorg aan. Wanneer u alleen maar plichtmatig de noten aanslaat,
wordt zo’n menuet al snel eentonig en, eerlijk gezegd, niet om aan te horen.
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De begeleiding van de linkerhand is zeer regelmatig en overzichtelijk, maar
zorg wel dat er een beetje ‘leven’ in komt. Dat doet u door het akkoord op
tel 1 wat nadruk te geven en de steeds herhaalde G met de pink niet te luid
te spelen. Ga bij maat 16 wat langzamer spelen. Voor de toehoorders wekt
dit de indruk dat het stuk afgelopen is of dat er iets anders komt. Wanneer
u goed naar uw eigen spel luistert, vertraagt u het tempo waarschijnlijk
bijna vanzelf. Na maat 16 klinkt dan weer het oorspronkelijke tempo.
Op deze manier komt er wat tekening in zo'n stukje. Een professioneel
resultaat is niet zozeer afhankelijk van de vingervlugheid van de speler,
maar veel meer van de manier waarop het stuk wordt uitgevoerd.
Beweging van de hand
Bij dit soort begeleiding, waarin hogere en lagere tonen elkaar telkens
afwisselen, worden de toetsen niet alleen met een vingerbeweging
aangeslagen. De hele hand moet een beetje heen en weer kantelen;
beurtelings in de richting van de duim en van de pink, zoals hieronder
aangegeven.
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Nummer 4, Muss i denn, is een Duits volksliedje dat in 1827 werd
geschreven door Friedrich Silcher.
Waarschijnlijk zal het liedje weinig speltechnische problemen opleveren.
Let er wel op dat u de juiste vingerzetting gebruikt. Maak er een gewoonte
van om daar de nodige aandacht aan te besteden. Wanneer u nu de juiste
vingerzetting toepast, komt u later niet in de problemen doordat u ‘vingers
te kort komt’.
Om de juiste vingerzetting toe te passen, is het nodig de muziek van
tevoren even door te kijken. Zo wordt in maat 1 op tel 2 de A met de
wijsvinger gespeeld. Waarom? Omdat op deze manier straks op tel 4 de D
gemakkelijker met de pink te spelen is. Natuurlijk kunt u tot tel 4 rustig
doorspelen. U speelt dan de BES met uw ringvinger, maar als u daarna de
D met uw pink wilt spelen, is dat lastig om dat mooi en gebonden te laten
klinken. Dit is de reden dat de hand van tevoren één vinger opschuift. En
een goed moment daarvoor is de herhaling van de A, omdat deze twee A’s
niet gebonden zijn.
In maat 9 eindigt de muzikale zin met een C, die u met de wijsvinger speelt.
Op tel 4 van maat 9 begint de nieuwe zin met een F voor de duim. Wacht
niet tot het allerlaatste moment met het opzoeken van deze F-toets.
Beweeg uw duim al 1 of 2 tellen eerder (dus terwijl u de C nog ingedrukt
houdt) naar links. U hebt dan de tijd om rustig met de duim de groep van
drie zwarte toetsen af te tasten en u kunt er zeker van zijn, dat u op die
manier zonder kijken op tel 4 de juiste toets te pakken heeft. Hierdoor
wordt niet alleen een lelijke onderbreking vermeden, maar u krijgt ook
meer zelfvertrouwen.
In maat 3 en 12 worden de laatste tonen van de voorafgaande zin zachtjes,
als een echo, herhaald. Daarom staat bij deze noten een ‘p’. De rest van
het stuk wordt weer ‘mf’ ofwel ‘matig luid’ gespeeld.
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