Arpeggio techniek
Principes m.b.t. het voor plaatsen van de rechterhandvingers.
1. Er staat op zijn minst 1 vinger of duim op de snaren. Op het moment dat al je vingers
inclusief duim los van de snaren staat ben je de trefzekerheid van de
rechterhandvingers kwijt. (Een steun d.m.v. de pink op het bovenblad is voor klassieke
gitaar techniek geen optie.)
2. Plaats op zijn minst de vinger van de komende noot voor, tijdens de aanslag van de
noot die je ervoor moet aanslaan.
•

Bij een opgaand arpeggio (P – i – m - a) kunnen duim en vingers tegelijkertijd
geplaatst worden of de 3 vingers a, m en i tegelijkertijd op het moment van de
duimaanslag. Dit wordt full planting genoemd.

•

Bij de neergaand arpeggio (P – a – m - i) kan men starten met een voor
geplaatste duim en ring vinger. Bij het vervolg van het arpeggio plaatst men de
m vinger tijdens de aanslag van de a vinger, de i vinger tijdens de aanslag van
de m vinger, de P tijdens de aanslag van de i vinger en de a vinger tijdens de
aanslag van de P. (en zo verder) Dit wordt sequential planting genoemd.

•

Realiseer je dat veel arpeggio’s een combinatie kunnen zijn van full planting
en sequential planting). Bijvoorbeeld: (P – i – m – a – m – i) start men met de
full planting techniek en maakt men af met de sequential planting techniek.

•

Analyseer daarom elk nieuw arpeggio en wel op welke wijze je het beste
bovenstaande technieken achtereenvolgens kunt combineren.

3. Realiseer je ook dat een voor geplaatste vinger of duim functioneert als een demper.
Een vinger kan men plaatsen als voorbereiding op de aanslag. Bij de plaatsing van de
duim is het zinnig om aandacht te besteden aan de dempingfunctie van lager klinkende
snaren. (Doe dit met de bovenkant van de duim maar niet met de nagel uiteraard!) In
het algemeen kan men zeggen dat het bewust omgaan met gedempte en doorklinkende
snaren de transparantie van de uitvoering van een compositie positief beïnvloedt. Let
in dit verband dan ook nauwkeurig op de gegeven stemvoering. En op welke wijze
deze gearticuleerd moet worden. De techniek gaat dan functioneren op de wijze
waarop een pianist zijn rechter pedaal gebruikt.
N.B. 1. Bij tremolo technieken ligt de beoefening van deze techniek nog delicater daar het
afdempen van 2 opeenvolgende noten op dezelfde snaar niet gewenst is. Toch kan tijdens het
aanleren van deze techniek wel degelijk met voorplaatsen gewerkt worden, wat resulteert in
staccato noten als voor bereiding op de uiteindelijke uitvoering van deze techniek.
N.B. 2. Bij het spelen van arpeggio’s op zeer hoge snelheid, die men op deze wijze heeft leren
beheersen, zal er van controle op het voorplaatsen geen sprake meer zijn. Relevant is echter of de
vinger precies op de juiste tijd met de juiste intentie op de juiste snaar terecht komt. M.b.v. deze
techniek is dit dan in de vingerbeweging geprogrammeerd.

