
BLUES	  LICKS	  SPELEN.	  
	  
Blues	  is	  een	  oervorm	  van	  jazz-‐,	  rock	  and	  roll-‐,	  funk-‐	  en	  popmuziek.	  	  
Het	  wat	  schrijnende,	  emtoievolle	  geluid	  van	  de	  bluesladder	  ligt	  voor	  de	  hand	  om	  te	  
gebruiken	  in	  bluesliedjes	  maar	  je	  kunt	  het	  ook	  gebruiken	  in	  andere	  muziek.	  
Bijna	  iedere	  saxofonist	  heeft	  een	  aantal	  favoriete	  blueslicks	  die	  hij/zij	  vaak	  gebruikt.	  
Een	  goed	  geplaatste	  blueslick	  geeft	  meer	  pit	  en	  “soul”	  aan	  je	  solo.	  	  
Op	  you	  tube	  en	  in	  allerlei	  lesboeken	  kun	  je	  honderden	  voorbeelden	  vinden.	  
Een	  boek	  met	  honderd(en)	  	  blueslicks	  b.v.	  is	  prachtig	  maar	  de	  kans	  is	  groot	  dat	  je	  ze	  dan	  
gaat	  doorspelen	  vanaf	  de	  bladmuziek	  en	  ook	  snel	  weer	  vergeet.	  	  Uiteindelijk	  belandt	  
zo’n	  boek	  dan	  op	  de	  plank	  en	  doe	  je	  er	  niets	  meer	  mee.	  	  
	  
Mijn	  advies	  is	  daarom:	  Leer	  minder	  licks	  maar	  leer	  ze	  wel	  goed	  !	  
	  
Dat	  kun	  je	  op	  de	  volgende	  manier	  doen;	  

-‐ stap	  af	  van	  het	  idee	  dat	  je	  ze	  meteen	  alle	  8	  wilt	  leren.	  Begin	  met	  1	  lick	  en	  leer	  die	  
meteen	  vanf	  de	  video	  of	  de	  mp3	  uit	  het	  hoofd.	  	  Op	  de	  video	  speel	  ik	  de	  licks	  heel	  
langzaam	  (kwartnoot	  =	  60	  op	  de	  metronoom),	  op	  de	  mp3’s	  wat	  sneller	  (100	  en	  
144).	  

-‐ Tenorsaxen	  starten	  in	  de	  toonsoort	  C,	  altsaxen	  in	  G.	  
-‐ Speel	  op	  een	  langzaam	  tempo	  en	  luister	  naar	  de	  intervallen	  (	  de	  afstand	  van	  noot	  

tot	  noot)	  
-‐ Zing	  de	  lick.	  
-‐ Speel	  de	  lick	  op	  een	  sneller	  tempo.	  Ga	  je	  slordig	  spelen	  of	  fouten	  maken	  dan	  ga	  je	  

te	  snel.	  
-‐ De	  licks	  die	  ik	  in	  deze	  les	  behandel	  zijn	  redelijk	  “sax	  vriendelijk”.	  Ze	  zijn	  gespeeld	  

over	  een	  niet	  al	  te	  groot	  bereik	  om	  het	  mogelijk	  te	  maken	  ze	  in	  andere	  	  	  
toonsoorten	  ook	  goed	  te	  laten	  klinken.	  Dus	  gaan	  we	  nu	  transponeren.	  

-‐ Speel	  de	  zelfde	  lick	  een	  toon	  hoger.	  Kun	  je	  de	  noten	  makkelijk	  vinden	  dan	  leer	  je	  	  
de	  lick	  nu	  uit	  het	  hoofd	  in	  de	  nieuwe	  toonsoort.	  	  

Heb	  je	  er	  moeite	  mee	  dan	  ken	  je	  de	  afstanden	  nog	  niet	  goed	  genoeg	  en	  ga	  je	  terug	  	  
naar	  de	  eerste	  toonsoort	  totdat	  je	  die	  feilloos	  kunt	  spelen	  en	  zingen.	  
-‐ Werk	  jezelf	  op	  die	  manier	  door	  	  6	  toonsoorten,	  doe	  dan	  een	  halve	  stap	  hoger	  en	  

werk	  dan	  aan	  de	  andere	  	  6	  toonsoorten.	  Je	  kunt	  ook	  de	  volgorde	  van	  de	  
kwartencikel	  aan	  houden	  (	  C-‐F-‐Bb-‐Eb-‐Ab-‐Db-‐F#-‐B-‐E-‐A-‐D-‐G)	  Of	  in	  halve	  stappen	  
stijgend	  of	  dalend.	  

-‐ In	  sommige	  toonsoorten	  kom	  je	  technisch	  lastiger	  dingen	  tegen	  dan	  in	  andere,	  
speel	  de	  lick	  in	  een	  lastige	  toonsoort	  altijd	  zo	  langzaam	  als	  nodig	  is	  om	  hem	  
perfect	  te	  laten	  klinken.	  

-‐ Beschouw	  het	  pdfje	  met	  de	  noten	  als	  een	  laatste	  redmiddel/	  naslagwerk	  (ter	  
controle)	  voor	  als	  je	  er	  echt	  niet	  uitkomt.	  	  Print	  het	  alleen	  uit	  als	  het	  echt	  nodig	  is.	  
Soms	  helpt	  het	  dan	  bij	  het	  transponeren	  als	  je	  cijfertjes	  onder	  de	  noten	  zet	  die	  de	  
plaats	  in	  de	  ladder	  aangeven	  .	  	  	  

-‐ (Bijvoorbeeld	  bij	  lick	  1:	  	  1-‐b3-‐4-‐b5-‐5-‐b7-‐8-‐b7-‐8-‐b7-‐5-‐b5-‐4-‐b3-‐4-‐b5-‐4-‐b3-‐4-‐5.)	  
	  
Blijf	  de	  lick	  in	  alle	  toonsoorten	  spelen,	  elke	  oefensessie	  minimaal	  4	  toonsoorten.	  
Op	  een	  gegeven	  moment	  beheers	  je	  hem	  helemaal,	  dan	  heb	  je	  altijd	  een	  blueslick	  onder	  
je	  vingers.	  Ook	  in	  typische	  gitaar	  toonsoorten	  als	  E	  en	  A	  klinkend.	  	  
Het	  kost	  tijd	  maar	  loont	  de	  moeite.	  



	  
	  
Nog	  een	  paar	  tips:	  
	  
	  
Je	  kunt	  het	  gebruik	  van	  de	  bluesladder	  zien	  als	  het	  toevoegen	  van	  peper	  en	  zout	  aan	  een	  
gerecht.	  Teveel	  is	  niet	  lekker,	  dat	  gaat	  vervelen.	  Wissel	  het	  af	  met	  ander	  materiaal;	  
akkoordnoten,	  stukjes	  melodie	  van	  het	  thema,	  ritmtische	  patronen,	  etc	  ,	  etc.	  Je	  eigen	  
balans	  hierin	  vinden	  is	  een	  kwestie	  van	  persoonlijke	  smaak	  .	  	  	  
	  
-‐Luister	  veel	  naar	  het	  gebruik	  van	  de	  bluesladder	  (of	  stukjes	  daarvan)	  door	  
saxofonisten	  of	  andere	  instrumentalisten.	  Steel	  de	  blueslicks	  die	  je	  leuk	  vindt	  van	  you	  
tube	  en	  maak	  ze	  je	  eigen	  op	  de	  manier	  die	  ik	  heb	  besproken.	  Je	  vindt	  veel	  blueslicks	  in	  
het	  oudere	  jazz	  materiaal;	  luister	  naar	  Illinois	  Jacquet,	  	  Ben	  Webster,	  Eddy	  ”lockjaw”	  
Davis,	  Arnett	  Cobb,	  Willis	  Jackson,	  etc.	  
Ook	  in	  de	  bebop	  ,	  hard	  bop	  en	  latere	  stijlperiodes	  blijft	  de	  blues	  ruimschoots	  aanwezig	  
bij	  spelers	  als	  Charlie	  Parker,	  Cannonball	  Adderly,	  Dexter	  Gordon,	  Gene	  Ammons,	  
Stanley	  Turrentine,	  Michael	  Brecker,	  etc.	  	  De	  originele	  opname	  van	  “watermellon	  man”	  
van	  Herbie	  Hancock	  met	  Dexter	  Gordon	  is	  een	  aanrader	  en	  te	  vinden	  op	  you	  tube.	  
Een	  mooi	  hedendaags	  voorbeeld	  van	  de	  voortzetting	  van	  die	  traditie	  is	  de	  clip	  “Black	  
Coffee”	  van	  Joel	  Frahm,	  ook	  op	  you	  tube.	  
In	  Frahm’s	  clip	  wordt	  ook	  meteen	  duidelijk	  dat	  het	  niet	  alleen	  de	  noten	  van	  de	  
bluesladder	  zijn	  	  die	  zorgen	  voor	  het	  sfeertje.	  Hij	  gebruikt	  veel	  dynamiek	  en	  glissando,	  
buigt	  noten	  en	  maakt	  smaakvol	  gebruik	  van	  vibrato…..Allemaal	  elementen	  die	  je	  kunt	  
gebruiken.	  
	  
Uiteindelijk	  zul	  je	  merken	  dat	  je	  door	  het	  oefenen	  van	  de	  licks	  zo	  vertrouwd	  bent	  
geworden	  met	  het	  geluid	  van	  de	  bluesladder	  dat	  je	  spontaan	  je	  eigen	  licks	  gaat	  spelen.	  	  
Door	  het	  in	  oefenen	  in	  12	  toonsoorten	  ben	  je	  bovendien	  weer	  een	  stuk	  handiger	  
geworden	  in	  het	  snel	  vinden	  van	  de	  mooie	  noten	  op	  je	  sax.	  
	  
Succes	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  



	  


