Effectief Toonladders Studeren
Als je het goed doet ontwikkel je jezelf op verschillende muzikale fronten , te
weten je toon, je timing , je techniek, zuiverheid en je theoretisch inzicht.
Zet de metronoom op een laag tempo (tussen 60 en 72) en speel kwartnoten,
gebonden -onder de boog dus- , met een goede ademsteun de toonladder op en
neer. We nemen dit lage tempo zodat je goed kunt letten op de volgende
dingen;
1) speel STEVIG,( minimaal mezzoforte) zodat elke toon er goed uitkomt,
zonder ruis. Gebruik je buikademhaling en buikspieren om dit te bereiken.
2) Speel precies, elke volgende noot moet EXACT samenvallen met de klik van
de metronoom. Door geen aanzetten te maken bepalen je vingers en niet je tong
wanneer je de noot speelt. Best nog lastig in zo’n langzaam tempo, pas op dat je
niet gaat “jagen” ( te vroeg komen met je volgende noot)
3) Houd de beweging van je vingers KLEIN, vingertoppen op de kleppen, houd
met je pinken contact met de kleppen dan zwemmen de rest van je vingers ook
niet te ver weg. Je octaafklep moet je bedienen door over de rand van de knop
je laatste duimkootje te kantelen. Als je je duim moet verplaatsen of zelfs van de
knop moet optillen doe je het fout.
4) LUISTER behalve naar je toonkwaliteit ook naar de zuiverheid van de noten,
gebruik een tuner of app om achter de afwijkingen van je saxofoon te komen.
Stuur de exacte toonhoogte bij door kleine veranderingen te maken in de
richting van je luchtstroom (naar boven of naar beneden) , de postitie van je tong
( als je aan de klank ieee denkt is de toon vaak hoger dan bij de klank oooo) en
de spanning van je onderlip.
5) bedenk altijd VOOR je gaat beginnen aan een toonladder welke voortekens je
gaat tegenkomen. Leer de vaste volgorde van de voortekens en de bijbehorende
toonsoorten uit je hoofd.
6) Voer het tempo STAPSGEWIJS op tot je kwartnoten kunt spelen op 120, ga
dan terug naar 60, je speelt dan achtste noten op dezelfde snelheid. Je kunt vast
nog sneller maar blijf wel precies in de timing, wordt het slordig dan ga je te
snel.
SUCCES !

