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In nummer 1, de toonladder van D, komen twee zwarte toetsen voor,
de Fis en de Cis. Wanneer u deze toonladder uit uw hoofd leert, maakt u
minder vergissingen bij het spelen.
De eerste noot van elke maat duurt een halve tel; de overige noten een
kwart tel. Leg bij het spelen het accent op de eerste noot.
Nummer 2 een wals van C. Czerny is, wat noten betreft, een redelijk
gemakkelijk stukje. De moeilijkheid bij deze wals zit hem in de manier
waarop u met uw rechterhand verschil moet maken tussen gebonden en
kort spel. De noten tussen de legato-boogjes speelt u aan elkaar gebonden;
de laatste noot onder elk boogje houdt u kort aan.
De halvetels-noten die gevolgd worden door een rustteken, speelt u op
staccato-manier, dus met een soepele, losse polsbeweging.
In dit walsje komt de voordracht van de rechterhand in veel maten overeen
met die van de linkerhand. Bij een walsbegeleiding, worden, zoals bekend,
de noten op tel 2 en 3 ook kort gespeeld.
Geef de noten op de eerste tel van elke maat steeds een accent. Zorg er
ook voor dat u de melodienoten in de maten 4, 8,12 etc. niet uit gewoonte
ook kort speelt! Deze duren gewoon 3 tellen.
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Houding
We willen nog eens de aandacht vestigen op uw lichaamshouding. We
hebben daar aan het begin van de cursus al aandacht aan besteed, maar
de praktijk wijst uit, dat het geen kwaad kan om daarop nog een keer
terug te komen. Een verkeerde gewoonte is immers snel aangeleerd.
Stel uzelf dus eens de vraag of uw pianokruk of bank de juiste hoogte
heeft. Tijdens het spelen moeten uw onderarmen zoveel mogelijk
horizontaal zijn; uw ellebogen moeten zich op dezelfde hoogte bevinden
als het pianoklavier. Gebruikt u een stoel in plaats van een kruk of bank?
Leun dan niet tegen de rugleuning tijdens het spelen, maar zit rechtop.
Zorg voor een goede verlichting. Langdurig turen bezorgt u hoofdpijn en
het is echt waar: goede verlichting resulteert in een beter spel.
Uw voeten zet u voorlopig naast de pedalen. Voor kinderen die nog niet
met hun voeten bij de grond komen, gebruiken we een voetenbankje.

Niet zo! 

Maar zo! 
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Nummer 3 is een sarabande van G.F. Händel. Een sarabande is een
langzame, statige dans in drietelsmaat, met een karakteristiek ritme: noten
op tel 1, op tel 2 en halverwege tel 3.
In een sarabande krijgt de tweede tel een zogenaamd ‘dynamisch accent’.
Bij een dynamisch accent wordt de noot of het akkoord iets sterker
gespeeld. Het accent wordt als volgt aangegeven:

Bij de sarabande, waar elke tweede tel een dynamisch accent krijgt, wordt
dit teken meestal achterwege gelaten; het is dan een kwestie van ‘weten’.
Een vol akkoord op de tweede tel maakt het geven van dit accent
gemakkelijker. Het effect kan nog verder versterkt worden door de tweede
tel iets langer aan te houden, wat – door de afwezigheid van noten op de
derde tel – geen probleem hoeft te zijn.
Tel met aandacht: Bij een langzaam stuk is de kans dat u onregelmatig
gaat spelen, groter dan bij een stuk dat snel gespeeld moet worden.
De linkerhand speelt in deze sarabande de tegenstem; laat de noten van
de linkerhand daarom goed uitkomen.
Let goed op in maat 7. Hier speelt de rechterhand twee akkoorden, waarvan
de overgang van de A naar de G gebonden en de herhaling van de D niet
gebonden moet worden gespeeld. U zult echter merken, dat het klinkt alsof
beide akkoorden gebonden worden gespeeld.
Dit soort wisseling tussen twee akkoorden wordt vaak toegepast en maar
al te vaak verkeerd uitgevoerd, met slordig spel tot gevolg. Daarom ook
oefening 3a, die geheel bestaat uit dit soort overgangen. Deze oefening
vraagt geduld en oplettendheid, maar dan zult u zien dat u zonder al te
veel moeite deze lastige akkoordwisselingen kunt uitvoeren.
Doe deze oefening eerst met uw rechter- en linkerhand afzonderlijk. Met
de rechterhand speelt u bijvoorbeeld eerst het akkoord A - D (met wijs- en
ringvinger). Kort voor de tweede tel neemt u uw ringvinger van de D-toets,
terwijl u met uw wijsvinger de A-toets ingedrukt blijft houden. Het
rustteken en de doorklinkstip geven dit aan (die staan er later in uw muziek
niet bij). Pas op het moment dat u de G- en D-toets aanslaat, op tel twee,
tilt u uw wijsvinger op. Vóór het spelen van het volgende akkoord – op tel
3 – moet u de ringvinger weer van de D-toets nemen; de duim houdt de
G-toets ingedrukt tot u het akkoord aanslaat.
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In het begin hebt u ongetwijfeld de neiging om de verkeerde vinger op te
tillen; begin daarom langzaam, neem de tijd om er bij na te denken wat u
doet en oefen regelmatig, net zo lang tot het automatisch goed gaat.
Nummer 4, Gesang auf dem Wasser van E. Breslaur. In dit stuk blijven
de vingers steeds boven dezelfde toetsen geplaatst. U kunt dan ook alle
aandacht schenken aan een mooie uitvoering van dit stuk. Let daarom met
name ook op de bogen en andere tekens.
In de maten 3, 19 en 23 is de melodienoot op de eerste tel weggelaten,
wat een bijzonder effect geeft.
Op de eerste tel van maat 8 ziet u een noot met een notenstok zowel naar
rechts als naar links. Dit betekent dat de melodie en de begeleiding in deze
noot (A) samenvallen. U speelt deze noot natuurlijk met één hand; in dit
geval met de linker, omdat dat met de vingerzetting het beste uitkomt.
Denk er echter om dat de voorafgaande melodienoot (B), uit de vorige maat,
precies eindigt op het moment dat u de A met de linkerhand inzet.
In maat 22 ziet u naast de melodienoot op tel 3 een verticaal streepje:

Dit geeft aan dat deze noot iets langer moet duren dan hij genoteerd staat.
Hierdoor valt er een nadruk op deze noot. Dit heet een ‘agogisch accent’.
Let op de vertragingen aan het slot en in maat 15 (‘poco ritardando’ = een
weinig vertragen).
De tempo-aanduiding is ‘andantino’, het verkleinwoord van ‘andante’.
Vroeger werd ‘andantino’ wel opgevat als langzamer dan ‘andante’, maar
tegenwoordig juist als iets sneller dan ‘andante’.
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Nummer 1, de eerste oefening van deze les, is weer de toonladder van D.
In deze oefening moet de toonladder met de linker- en rechterhand tegelijk
in tegenbeweging worden gespeeld. En net zoals in les 21 geven we nu ook
de tip: Leer de noten van de toonladders uit uw hoofd. Het lijkt misschien
een vervelende opgave, maar met de hand op ons hart: u heeft er echt
veel gemak van!
Nummer 2, Etude opus 101, nummer 75 van F. Beyer is een etude op
basis van de toonladder van D.
Let er in deze toonladderoefening eens extra op, dat u met uw ringvinger
en pink de toetsen niet zachter aanslaat en ook niet langer aanhoudt dan
met uw duim, wijs- en middelvinger. Spelers die daar last van hebben, zijn
zich er meestal niet eens van bewust.
Speel de laatste drie noten van de eerste frase (Fis – G – A ) enkele malen
achter elkaar met uw middelvinger, ringvinger en pink. Slaat u twee noten
tegelijk aan? Dan moet u nóg beter uw vingers optillen na de aanslag. Doe
vervolgens dezelfde oefening met uw linkerhand; neem daarvoor de laatste
drie noten van de frase in maat 2.
In maat 13 start een crescendo. U begint daar met de oorspronkelijk
aangegeven klanksterkte (mf) en gaat in de maten 13 en 14 steeds sterker
spelen, tot u ongeveer forte speelt aan het eind van maat 14. Dan volgt
het decrescendo.
Probeer dit crescendo en decrescendo goed te laten uitkomen, zodat u niet
alleen zélf het verschil in klanksterkte hoort, maar het verschil ook voor
anderen hoorbaar is. Voor uw gevoel mag u het gerust wat overdrijven,
dan is het waarschijnlijk precies goed.
Nummer 3, Melodie, is bedoeld als oefening voor het spelen van een
beweeglijke melodie, begeleid door toonladderfragmenten. U ziet dat de
noten van de rechterhand nogal wijd uit elkaar liggen.
Vaak kunt u uw hand van tevoren al voor een hele frase in de juiste positie
zetten. Daarvoor is het wel nodig dat u vooruit leest. Wanneer u
bijvoorbeeld de eerste noot voor de rechterhand speelt (met uw duim) kunt
u de andere vingers al boven de toetsen geplaatst hebben die u in de eerste
2 maten moet spelen. Zo ook in maat 5. Doe dit zonder ernaar te kijken,
dus op gevoel, en wees niet bang om de toetsen los te laten.
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In nummer 4, een wals uit de operette Der Zigeunerbaron van Johann
Strauss, ziet u dat in de begeleiding (in de maten 5, 6, 13 en 14) twee
toetsen naast elkaar moeten worden gespeeld.
Dit is een figuur die wel vaker in walsbegeleidingen voorkomt. Wanneer de
pink dan een veel lagere ‘basnoot’ heeft, is het niet zo gemakkelijk om
meteen daarna de twee hoge noten met de wijsvinger en de duim te spelen
en zeker niet gebonden aan die basnoot.
Het is dan veel gemakkelijker om deze toetsen samen met de duim aan te
slaan:

Dit wordt aangegeven met het vingerzettingscijfer en een haakje boven de
beide met de duim te spelen noten:
Nummer 5, Polly Oliver: in stukjes als deze (songs etc.) is de frasering
voor beide handen meestal hetzelfde. Daarom is het voldoende om alleen
boven de melodielijn bogen te zetten, meestal is dit in de rechterhand. In
dit stuk is dit ook zo, behalve in maat 12. Daar speelt de linkerhand legato,
omdat in de rechterhand een korte adempauze zit. De vingerzetting is zo
gekozen dat de noten onder de boog allemaal legato gespeeld kunnen
worden. Volg de vingerzetting nauwgezet, anders kom je in de problemen.
Probeer de basnoten in het middelste deel iets zachter te spelen dan de
melodie, zodat deze goed uitkomt.
De ‘p’ aan het begin geeft aan dat het stuk zacht gespeeld moet worden.
Verder staan er geen volume-aanduidingen in het stuk, maar dat betekent
niet dat je niet in volume mag variëren. Sterker nog, het stuk zal lieflijker
klinken als je een licht crescendo maakt als de melodie stijgt en een
decrescendo als de melodie daalt.
Oefening 5a hebben we speciaal opgenomen naar aanleiding van de
akkoordwisseling voor de rechterhand in maat 12 van Polly Oliver. In de
vorige les kwamen we zoiets al tegen: twee opeenvolgende dubbelgrepen
waarvan één toon herhaald wordt. In de vorige les kwamen daarbij alleen
witte toetsen voor, maar nu ook een zwarte toets.
Let goed op welke noten wel en welke niet gebonden kunnen worden
gespeeld; het staat er nu niet meer bij met rusttekens en doorklinkstippen.
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Noten die in een volgend akkoord herhaald worden, kunt u uiteraard niet
gebonden spelen. Van elk akkoord in deze oefening is steeds één noot aan
een noot uit het volgende akkoord te binden. Wanneer u goed speelt, klinkt
het toch ‘legato’.
Staccatostippen en rusttekens
“Wanneer bij een noot een staccatostip staat, is het dan nodig dat er ook
nog een rustteken staat? Want door het kort spelen eindigt de toon toch
vanzelf al?” en “Kun je niet even goed rusttekens schrijven in plaats van
staccatostippen?” Vragen die nogal eens worden gesteld.
Allereerst moet u beseffen dat een muziekstuk geen rekensom is. Natuurlijk,
de maatverdeling moet kloppen en de ritmische figuren moeten nauwkeurig
worden uitgevoerd, maar verder wordt er toch ook veel aan het muzikale
gevoel van de uitvoerende overgelaten.
Bovendien zijn er diverse manieren waarop een componist zijn bedoeling
kan weergeven. Hij kan bijvoorbeeld een legato-boog noteren, maar ook
het woord ‘legato’ naast de muziek schrijven.
Zo gaat het ook met rusttekens en staccatostippen. Wat u in de gaten
moeten houden, is een staccatostip de noot met ongeveer de helft verkort.
‘Ongeveer’, het wordt dus aan de speler overgelaten hoe lang hij de noot
precies aanhoudt. Een rustteken daarentegen wordt in de meeste gevallen
nauwkeurig aangegeven en moet ook zo worden gespeeld.
Dat geldt bijvoorbeeld bij een rustteken na een fraseerboog. De laatste
noot onder een fraseerboog moet wat korter worden gespeeld. Dat geldt
echter hoofdzakelijk in gevallen waarbij de ene frase direct door een andere
wordt opgevolgd. Om een duidelijke afscheiding te krijgen, móet u de
laatste noot van elke frase wel kort spelen. Volgt op een frase echter een
rust, dan is dat niet nodig en kunt u de laatste noot normaal tot het
rustteken aanhouden.
Komt u in een muziekstuk dus dergelijke twijfelgevallen tegen, bekijk het
dan eens rustig. Probeer het op verschillende manieren en speel het op de
manier die u het mooist voorkomt. Hierbij speelt dus ook uw muzikale
gehoor en smaak een belangrijke rol. Beide kunt u ontwikkelen door goed
en oplettend te luisteren naar mooie muziekvertolkingen.
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Nummer 1 is de toonladder van A. In deze toonladder komen drie zwarte
toetsen voor. En ook nu weer geldt: leer deze toonladder zoveel mogelijk
uit uw hoofd te spelen.
Nummer 2 is een etude in walsvorm, waarin de rechterhand een aantal
loopjes moet spelen, met noten uit de toonladder van A. De moeilijkheid is
om deze loopjes licht en gemakkelijk te spelen, ook dáár, waar ringvinger
en pink elkaar afwisselen.
Nummer 3 is de ‘Deutscher Tanz’ van Ludwig Von Beethoven.
De Duitse dans behoorde omstreeks 1800 tot de gezelschapsdansen, zoals
de tango en de foxtrot. Wanneer een feest gegeven werd, vroeg men vaak
een componist om speciale dansmuziek te schrijven. Deze muziek werd
natuurlijk geschreven voor het orkest dat de dansen zou uitvoeren. Soms
viel de muziek zo in de smaak, dat een uitgever er wel brood in zag er een
piano-uitgave van te laten verschijnen. Meestal werd dan aan de componist
gevraagd om er een pianozetting van te maken. Beethoven bewerkte veel
van zijn eigen dansmuziek voor piano, zo ook deze Deutscher Tanz.
In de rechterhandpartij komen verschillende toonladderachtige loopjes
voor. Wanneer u de juiste vingerzetting toepast, zullen ze niet al te veel
moeilijkheden opleveren.
Het eerste deel van deze dans is vrij regelmatig; het tweede deel (de maten
9 tot en met 16) is dat veel minder.
In de maten 10 tot en met 12 speelt uw rechterhand gebonden
dubbelgrepen. Omdat dit erg lastig kan zijn, hebben we hiervan (nummer
3a) nog eens een aparte oefening gemaakt. Wanneer u echt vlot wilt leren
spelen, is het absoluut noodzakelijk dat u hier voldoende aandacht aan
besteedt.
Bij de eerste akkoordwisseling wordt de D herhaald, zodat u steeds even
vóór het volgende akkoord de vinger van deze toets moet wegnemen. Bij
de dubbelgrepen uit maat 12 is dat met de E het geval. In de oefening staat
met rusttekens en doorklinkstippen nog even aangegeven hoe u moet
spelen om de akkoorden zo goed mogelijk te binden.
In maat 12 speelt de linkerhand een C met de pink. Daarop volgt in maat
13 een F, die eveneens met de pink wordt gespeeld. Dat is een plaats waar
u gemakkelijk hapert, hoewel het niet nodig is. Slaat u de C van maat 12
maar eens aan en let op de andere vingers van de linkerhand.
Waarschijnlijk zal de middelvinger zich ongeveer boven de F-toets bevinden.
U kunt in elk geval gemakkelijk met deze vinger even voelen of u bij de F-

2

Piano Speelplezier, Les 23
toets bent (aan de zwarte toets ernaast). Als u nu deze middelvinger boven
de F-toets houdt, kunt u op de eerste tel van maat 13 de pink snel naar
deze vinger toetrekken en, zonder te kijken, weet u nu zeker dat de pink
de F-toets heeft bereikt. Een geroutineerd speler doet zulke dingen vanzelf.
U moet er nu nog extra op letten om deze routine op te doen.
De noten voor de linkerhand in de maten 13 en 14 klinken het aardigst
wanneer u ze kort speelt, ook al staat dat er niet bij. De akkoorden in maat
15 duren om dezelfde reden een halve tel.
Rechts van de notenbalk staan, behalve de aanduidingen p(iano) en f(orte),
enige malen de letters ‘sf’. Dit is de afkorting van de woorden ‘sforzato’ of
‘sforzando’ wat ‘versterkt’ betekent. Alleen de noten waar deze aanwijzing
bij staat, moeten sterker worden gespeeld, op een vergelijkbare manier als
bij een accent.

Nummer 4 op de volgende bladzijde is het bekende nummer ‘Plaisir
d’amour’ van G.P. Martini.
De melodie van dit stukje kent u ongetwijfeld en zal bij het instuderen dan
ook weinig problemen opleveren.
De linkerhandpartij vraagt wat meer aandacht, omdat deze nogal onregelmatig is. Dit komt doordat de basnoten (de laagste van elk groepje van
drie) hier en daar een melodie vormen. Speelt u bijvoorbeeld de maten 5
tot en met 8 van de linkerhand maar eens apart en geef de eerste noot van
elke begeleidingsfiguur enige nadruk. U hoort dan de ‘basmelodie’ beter
uitkomen. De beide andere noten van deze ‘gebroken akkoorden’ dienen
ter aanvulling en worden wat zachter gespeeld.
U doet er verstandig aan de linkerhandpartij op deze wijze grondig in te
studeren. Vergeet u ook niet de F in maat 10 gedurende de hele maat te
laten doorklinken!
Tel rustig, maar na het nodige instuderen niet al te traag. Het hele stukje
duurt iets langer dan een minuut.
Hoewel het er niet bij staat, kunt u in maat 23 weer iets vertragen. Dit is
een algemene regel: Aan het slot van een stuk kan dikwijls een kleine
vertraging worden toegepast (behalve dan bij mars- of dansmuziek).
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Voordracht
Studeer een nieuw stuk als volgt:
1. Eerst de noten leren met de juiste maatverdeling.
2. Letten op accenten, rusttekens, binden enzovoort.
3. Als derde punt komt dan de voordracht.
Er is een groot verschil tussen iets eentonig oplezen en bezield,
geestdriftig voordragen. Een kind dat hardop iets leest dat zijn begrip te
boven gaat, zal misschien wel alle woorden foutloos uitspreken, maar
aan de manier van lezen is te horen dat het er niets van begrijpt.
Zo is het ook met musiceren. Pas wanneer u weet en aanvoelt welke
emoties door de componist in de muziek zijn vastgelegd, kunt u proberen
diezelfde emoties in uw voordracht tot uitdrukking te brengen.
Wellicht vindt u dat wat hoogdravend en alleen van toepassing op
klassieke werken, de zogenaamde ‘zware muziek’ (die overigens ook
vaak een licht en speels karakter heeft). Maar dat is echt niet waar!
Het gaat er om, het karakter van de muziek (van alle muziek) tot
uitdrukking te brengen. Bij een mars betekent dat, dat u die zo moet
spelen, dat u onwillekeurig de maat gaat meetikken en dat u een
kinderliedje op een eenvoudige, opgewekte en leuke manier voordraagt.
Dit lied speelt u met een zangerige, enigszins romantisch aandoende
voordracht. Speel mooi gebonden, zonder zware accenten en probeer
vooral de rechterhand (melodie) steeds iets sterker te laten uitkomen
dan de linkerhand. Als u goed naar uw eigen spel luistert, hoort u zelf
waar de melodie een crescendo of decrescendo vraagt.
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Net als de vorige les beginnen we deze les in nummer 1 met de toonladder
van A. Anders dan de vorige les treft u nu een aantal maten aan waarin u
de toonlader in tegenbeweging moet spelen.
Kost dit nog veel moeite, studeer dan weer eerst elke hand apart in en
probeer het daarna pas met beide handen tegelijk. Let er daarbij op dat u
niet vlugger gaat spelen bij een gemakkelijk gedeelte, om vervolgens weer
te moeten ‘afremmen’ als het moeilijker wordt. Oefen dus niet alleen uw
vingers, maar ook uw maatgevoel.
Nummer 2 is een etude van L. Köhler, een pianoleraar uit de 19e eeuw,
waarvan werken en etudes nog steeds vaak als studiemateriaal worden
ingezet. De loopjes in deze etude zullen u weinig problemen meer bezorgen.
Daarom graag uw aandacht voor de dubbelgrepen, zoals die aan het slot
en in de maten 7 en 4 voorkomen (zie ook nummer 2a.)
Een andere moeilijkheid van deze etude is het in-de-maat spelen. Misschien
denkt u, dat u hierbij geen fouten maakt. Maar neem eens de moeite om
uw spel op te nemen. Bij het terugluisteren hoort u feilloos waar het aan
schort. Nog beter kunt u dit controleren door een metronoom (of mobiele
app) te gebruiken, waarbij u in het tempo probeert mee te spelen. Bij deze
etude kunt u gerust nog een keer de maat hardop meetellen, met ook alle
halve tellen voluit, dus: E-ne, twee-je, drie-je, vier-e.
Zorg ervoor dat u bij de uitvoering van dit stuk een duidelijk verschil in
klanksterkte maakt. De maten 9 tot en met 12 speelt u mezzo forte; de
overige maten forte, met natuurlijk de kleinere verschillen bij accenten.
In nummer 2a hebben we nog maar eens een afzonderlijke oefening voor
dubbelgrepen opgenomen. Bij sommige van deze tertsen kunnen beide
noten aan de voorafgaande worden gebonden; van andere kan dat slechts
met één noot. Zorg er wel voor dat u steeds allebei de noten tegelijk
aanslaat.
In de 3e maat van deze oefening moet u op tel 3 de wijsvinger over de duim
heen zetten. U kunt hier ook weer beide noten aan de voorgaande binden.
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In nummer 3 ‘Sandmänchen’ komen, in de partij voor de rechterhand,
enkele gebonden dubbelgrepen voor. Wanneer u de oefeningen in deze en
de vorige les goed en vaak hebt doorgenomen, zult u met deze
dubbelgrepen beslist geen moeite meer hebben.
Let goed op het verloop van de melodie in maat 15. U speelt daar steeds
dubbelgrepen, tweestemmig dus. In de G op de tweede tel vallen beide
stemmen echter samen en daar speelt u dus maar één noot.
De linkerhand speelt (zacht!) een begeleiding van halvetels-noten. Laat de
hand steeds iets mee kantelen in de richting van de pink of de duim, met
een soepele ontspannen beweging. Het knikkebollen van de bloempjes,
waarvan in de tekst sprake is, wordt als het ware uitgebeeld door de
schommelende begeleiding.
In nummer 4, een Waltz van L. Köhler, is de toonladder van A op een
aantrekkelijke manier verwerkt. Deze toonladderfiguren moeten vlot en
ononderbroken als één geheel worden gespeeld.
Lees en denk hierbij steeds vóóruit, in plaats van noot voor noot te lezen
en te spelen. Dat laatste geeft een erg stijf en schools resultaat. Wanneer
u bijvoorbeeld aan het loopje in maat 1 begint, moet u (na de nodige
oefening) meteen het eind ervan de eerste noten in maat 2 al in gedachten
hebben. Speel de laatste noot onder de boog, in maat 2, en ook de daarop
volgende noot, kort, net als de noten op tel 2 en 3 van de volgende maat.
Zodoende ontstaat er een aardige contrastwerking in de melodie: legatostaccato.
Naast de beide melodienoten in maat 4 staat een diminuendo-teken: de
noot op tel 1 speelt u duidelijk en sterk; die op tel 3 wel daaraan gebonden,
maar licht en kort.
In de maten 9 en 10, en later weer in de maten 17 en 18, speelt u steeds
dezelfde figuur, waarbij u op tel 3 de wijsvinger overzet. We benadrukken
het nog maar eens: studeer dit soort figuren langzaam in. Wanneer u over
uw vingers struikelt, of wel de juiste noten speelt maar met de verkeerde
vingers (wat hier even erg is als verkeerde noten spelen), dan is dat een
bewijs dat u het nog te vlug wilt instuderen.
Studeer deze gedeelten afzonderlijk en langzaam in. Wanneer u in dit
langzame tempo geen fouten meer maakt, speelt u steeds iets vlotter. U
zult merken, dat u op die manier ook loopjes die u eerst voor onspeelbaar
hield, op de duur automatisch en met het grootste gemak ten gehore brengt.
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Als u het stuk naar uw idee goed hebt ingestudeerd, ga dan nog eens
kritisch de volgende punten na:
1. Is de klanksterkte volgens de aanwijzingen (zeer duidelijk verschil
tussen piano en forte, goed uitkomend crescendo en diminuendo)?
2. Is het tempo werkelijk vlot (allegretto, tamelijk snel)?
3. Is de inzet van elke nieuwe frase goed te horen, en let u op accenten,
staccato-stippen, enzovoort?
Speel het stuk compleet, dat wil zeggen met alle herhalingen en tot het
woord "Fine". En wees niet te snel tevreden, maar werk elk stukje tot in de
puntjes af. Een slordige manier van spelen is sneller aan- dan afgeleerd!
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Gewoontegetrouw beginnen we deze les weer met een toonladder. Deze
keer is het – nummer 1 – de toonladder van E, waarin zoals u ziet, maar
liefst vier zwarte toetsen voorkomen.
Nummer 2, een etude van R. Wohlfahrt staat in de toonaard E majeur;
de toonladder die u in nummer 1 hebt ingestudeerd. Met het spelen van de
noten zult u dan ook weinig moeite hebben. Des te meer aandacht kunt u
geven aan de manier waarop u deze noten speelt. Denk er om dat u, bij
het spelen van een noot met een staccatostip (steeds de laatste noot onder
een boog), uw hand telkens even opwipt. Voorkom echter dat de andere
hand met deze beweging meedoet.
De rusten die de linkerhand in de maten 2, 6, 8 en13 heeft, kunt u benutten
voor het verplaatsen van de hand.
In de tempo-aanduiding ziet u een nieuwe term: ‘vivace’. Dit betekent
‘levendig’ of ‘opgewekt’. Zoals inmiddels bekend, betekent ‘allegro’ ‘snel’.
U moet het stuk, als u het eenmaal hebt ingestudeerd, dus opgewekt, vlot
en snel spelen.
Bij zo'n snelle 3-telsmaat met in iedere maat telkens dezelfde maatindeling
(1 – 2–je – 3), hoeft u niet elke maat voluit te tellen. Beter is het om alleen
maar in gedachten op elke 1e tel ‘één’ te tellen.
Iets dergelijks doet u bij een 6-telsmaat, die u in tweeën telt, en waarbij u
op de eerste noot van elk maatdeel (groepje van drie) bijvoorbeeld even
met uw voet mee tikt en een accent geeft.
Hier beschouwt u elke hele maat als een eenheid en u tikt alleen mee op
de eerste tel van elke maat. Geef ook een flink accent op de eerste tel en
let op de sterkte-aanduidingen.
Nummer 3, Turn ye to me.
Doe u best om dit liedje mooi uit te voeren. U kunt uw aandacht slechts
richten op een mooie uitvoering, indien u de goede noten zonder moeite en
op het juiste tijdstip kunt spelen. Dus daar start u mee. Oefen langzaam
en volg de vingerzetting precies zoals aangegeven. Laat de tonen onder de
boogjes vloeiend in elkaar overgaan, zodat de melodie melodieus klinkt.
Lees vooruit! Probeer vooruit te lezen zodat u van tevoren ziet waar een
moeilijke passage is of waar de hand moet worden geschoven. Zo zult u
dan wat meer tijd hebben om u voor te bereiden. Natuurlijk zult u niet in
een keer vooruit kunnen lezen, maar na een paar maanden van geduldig
oefenen zult u in staat zijn een paar tellen, of zelfs een hele maat, vooruit
te lezen.
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Speel duidelijke accenten op de maatlijnen en lichtere accenten op de
eerste tel van het tweede gedeelte van elke maat. Speel de melodienoten
luider dan de begeleiding en probeer de muziek een mooie dynamiek te
geven door kleine crescendo’s bij opgaande melodielijnen en decrescendo’s
bij omlaaggaande melodielijnen.
Bij het herhaalteken in maat 4 zijn haken getekend aan de rechterkant van
de balk met de nummers 1 en 2. De bedoeling is dat u de maat met
nummer 1 alleen de eerste keer speelt. Bij de herhaling slaat u deze maat
over en speelt u de maat met nummer 2.
Nummer 4, de Slavische romance van E. Bakalejnikoff, bestaat uit
twee delen, die een totaal verschillend muzikaal karakter hebben. Het
eerste deel, de maten 1 tot en met 16, wordt beheerst door een bijna
dreigende spanning. Het is onrustig en somber. Hier is ook niet een majeur,
maar een mineurtoonsoort gebruikt. U ziet dit aan de ruit om de
grondnoot D.
Het tweede deel daarentegen staat in D majeur. Er is daar duidelijk sprake
van ontspanning: De muziek wordt rustiger, opgewekter en lieflijk van toon.
Dit karakterverschil komt ook in de begeleiding tot uiting. In het tweede
deel is deze veel vloeiender.
Let in het eerste deel ook op het rustteken dat verschillende keren op de
derde tel staat. Laat daar niet het akkoord van tel 2 doorklinken!
In maat 28 moet u met uw linkerhand meer dan een octaaf overbruggen.
U kunt uw wijsvinger en duim na maat 27 niet boven hun toetsen houden,
want daarvoor is de sprong te groot. Probeer wél uw vingers zo ver mogelijk
te spreiden, zodat uw duim en wijsvinger niet al te ver naar links gaan en
houd daarbij uw hand laag boven de toetsen. Wanneer u dit enige malen
apart oefent, merkt u ongetwijfeld dat het niet eens zo moeilijk is.
De afsluiting van het eerste deel begint eigenlijk al bij het ‘ritardando’ in
maat 14, waarbij even verder nog een ‘diminuendo’ komt. De inzet van
het tweede deel in het oorspronkelijke tempo (‘a tempo’) komt hierna heel
duidelijk uit.
Het lied moet met gevoel worden gespeeld. Een strakke, rechttoe-rechtaan
voordracht is hier niet op zijn plaats.
U kunt hierbij weer de vergelijking maken met het gesproken woord. Let
maar eens op de stem van een toneelspeler, een goed spreker, of zelfs
iemand die in een gewoon gesprek iets met overtuiging beweert. U hoort
dan dat de kracht van zijn stem voortdurend wisselt. Nu eens laat hij zijn
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stem dalen, dan weer spreekt hij met stemverheffing, al naar de betekenis
van de woorden dit meebrengt.
Eigenlijk doet iedereen dit wel min of meer bij het spreken. Iemand die vlak
en toonloos zonder variatie in zijn stem spreekt, heeft binnen de kortste
keren zijn toehoorders in slaap. Datzelfde geldt voor pianospelen, maar dat
is natuurlijk niet de goede manier. Daarom hebben we bij dit lied met
crescendo- en diminuendo-pijlen aangegeven hoe u de klanksterkte kunt
variëren. U ziet dat bij elke frase de toonsterkte naar het midden iets
toeneemt en tegen het einde weer afneemt.
Bij maat 10 staat bovendien nog het woord ‘cresc’ (crescendo). De
bedoeling is, dat u daar wat luider gaat spelen. U brengt dus ook nog kleine
verschillen aan in de geluidssterkte, terwijl u tevens het geheel gemiddeld
wat sterker van toon speelt.
Vergeet niet het tweede deel te herhalen, van de opmaat voor maat 17 af.

Fermate
Naast de notenstokken in maat 16 ziet u dit teken staan:

Dit is een ‘fermate’, wat letterlijk ‘sluitteken’ betekent. Dit teken geeft
aan dat deze noten iets langer aangehouden mogen worden. Het
slotakkoord wordt dus ‘opgerekt’, soms zelfs tot het dubbele van de
normale duur.
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