Je eerste liedje

Les 3
Inleiding

In de vorige les heb je precies geleerd hoe alle toetsen heten, zowel de witte als de zwarte
toetsen. Je hebt ze zelfs al allemaal eens aangeslagen op je eigen piano of keyboard.
Als het goed is begin je nu ook de patronen ter herkennen op het klavier en weet je feilloos de
centrale C inmiddels te vinden. Ook weet je wat een octaaf is.
Omdat je dit al zo goed onder de knie hebt, ga je vandaag je eerste liedje leren spelen!

Mieke heeft een lammetje
In deze les ga je je eerste liedje spelen. Normaal gesproken zou je dit doen aan de hand van
bladmuziek. Omdat het notenschrift een studie op zichzelf is, en jij toch de namen van de toetsen nu
uit je hoofd weet, doen we dit aan de hand van de namen van de toetsen.
We spelen dit liedje met de rechterhand en gebruiken hiervoor eigenlijk maar drie toetsen, de C, de
D en de E toets. We gebruik voor de C vinger 1, voor de D vinger 2 en voor de E vinger 3.
Deze toetsen moet je hebben, de toetsen met een * hou je twee keer zo lang ingedrukt:

E D C D E E E* D D D* E E E*
E D C D E E E C D D E D C*

Oefening:
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Speel het liedje “Mieke heeft een lammetje” met de rechterhand.
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Nu gaan we hetzelfde liedje spelen maar dan met de linkerhand, maar gebruiken nu voor de C vinger
3, voor de D vinger 2 en voor E vinger 1.

Oefening:

Speel het liedje “Mieke heeft een lammetje” met de linkerhand.

Tip!
Het is erg belangrijk om een constant tempo aan te houden. Je kunt hiertoe meetikken met de voet
op de grond of een metronoom gebruik (dit apparaatje geeft constante tikjes of piepjes af).
Luister ook goed naar de instructievideo terwijl je meekijkt naar de letters van het nummer die op de
vorige bladzijde staan beschreven. Hoor je dat de letters met een sterretje twee keer zo lang duren?

Volgende les
In Les 4 zul je leren wat akkoorden zijn. Je zult zelfs al een aantal akkoorden spelen en weten met
welke vingers je deze moet aanslaan. Dit is één van de meeste waardevolle lessen omdat akkoorden
de basis vormen van een pianostuk.
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