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HOOFSTUK 6 

MICROSTYLES: KATEGORIE C-STUKKE 
 

 

Hierdie hoofstuk bespreek die komposisies uit Microstyles wat die meeste 

ritmiese kompleksiteite het.  Die meerderheid van die stukke wat vervolgens 

bespreek word, het met swing feel te make.  Hierdie konsep word in 

Hoofstuk 3 onder punt 3.3 in groter detail bespreek.  Die subtiele ritmiese 

gevoelswaarde van hierdie stukke toon duidelik of daar wel ’n voorstudie van 

dié styl gemaak is. 

 

 

6.1  Reggae 

 

6.1.1  IV-11   Slinky   (Reggae) 

 

6.1.1.1 Styl 

Hierdie stuk is tipies in die reggae-styl, maar kan as ’n minder populêre stuk 

uit Microstyles gesien word vanweë die buitengewone ritme, omkerings van 

akkoorde en melodie. 

 

Die staccato-uitvoering van die akkoorde in die linkerhand moet konsekwent 

gehou word. 

 

Voorbeeld 233: Norton, Slinky uit Microstyles IV, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.13) 
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Die melodie is tenuto aangedui omdat die note meestal geskei is ter wille van 

ritmiese effek.  Al is dit tenuto aangedui, is die note steeds geskei, wat 

dieselfde effek as staccato tot gevolg het.  Die artikulasie in die gefraseerde 

dele van die melodie moet om hierdie rede juis beklemtoon word om die 

verskil tussen die legato- en staccato-seksies te toon.  Goeie voorbeelde 

hiervan kom in mate 8, 12 en 24 voor. 

 

Voorbeeld 234: Norton, Slinky uit Microstyles IV, 12 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.13) 

 

6.1.1.2 Vorm 

Die melodiese inhoud is in viermaatfragmente, wat bydra tot die logiese 

sinsvorming van agt mate.  Norton maak van ’n agtmaatsin aan die begin 

(mate 1-8) en aan die einde gebruik (mate 17-24), wat ooreenstem, behalwe 

dat die laaste frase gevarieer is om ’n einde te vorm.  Norton voeg tussen 

hierdie twee agtmaatsinne ’n kontrasterende agtmaatsin in (mate 9-16), wat 

in tekstuur ooreenstem met die res van die stuk.  Dit wyk melodies en 

harmonies uit.   

 

6.1.1.3 Harmonie 

Norton se harmoniese taalgebruik in hierdie stuk is meestal modaal van aard.  

Die begin van die stuk lyk asof dit in Bb majeur is, maar in maat 17 kom daar 

vir die eerste keer ’n lae G basnoot voor.  Dit is dan duidelik dat die akkoord 

in die linkerhand nie in Bb majeur is nie, maar ’n G mineurdrieklank is met ’n 

toegevoegde noon (A).  
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Voorbeeld 235: Norton, Slinky uit Microstyles IV, 17-18 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.13) 

 

6.1.1.4 Ritmiek 

Die rede hoekom hierdie reggae-stuk in kategorie C geplaas is, is omdat die 

ingewikkeldheid van die ritmiese swing feel gekombineer word met die 

kenmerkende tussenslagbeklemtoning van hierdie styl.  Dit maak die stuk 

ritmies uitdagend om uit te voer.  Die afwesigheid van ’n baslyn maak die 

ritmiek in hierdie stuk nog meer onstabiel.  Norton varieer daarbenewens die 

tussenslagbeklemtoning en hou dit nie reëlmatig nie (vergelyk die linkerhand 

van maat 1 met dié van maat 2). 

 

Die komponis het in saamgestelde vierslagmaat geskryf om die korrekte 

realisering van die swing feel te verseker.   

 

Hy het die melodie in die regterhand meestal op die hoofpolse (in kwartnote) 

geskryf om vir die ritmiese onstabiliteit van die linkerhand te kompenseer.  

Die student moet liewer aan vier polse as aan agstes dink.  Met 

laasgenoemde denkproses neem die ritmes ’n meer logiese struktuur aan. 

 

Vergelyk die einde van die eerste frase (mate 7-8) met die tweede (mate 15-

16) en laaste frase (mate 23-24): 
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Voorbeeld 236: Norton, Slinky uit Microstyles IV, 7-8 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.13) 

 

Voorbeeld 237: Norton, Slinky uit Microstyles IV, 13-16 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.13) 

 

Voorbeeld 238: Norton, Slinky uit Microstyles IV, 23-24 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.13) 

 

Uit bogenoemde voorbeelde is dit duidelik dat Norton aan die einde van die 

eerste en laaste frases die klem op die ontbrekende eerste pols lê.  Hy doen 

dit deur die geantisipeerde eerste pols (op die laaste agste van maat 8) te 

aksentueer.  Hierdie ritmiese effek (antisipering) word vooruitgeloop deur die 

aksentuering van die swak polse deur die linkerhand se akkoorde en die 

aksent op die laaste agste in maat 7.  Hierdie elemente van ritmiek dui op die 

belangrikheid van ’n goeie sin vir tyd en ritme. 
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6.1.1.5 Improvisasie 

Hierdie linkerhandmateriaal is nie geskik om as basis vir improvisasie te dien 

nie omdat die ritmiese plasing van die akkoorde nie konsekwent is nie.  

Verder dwing die onkonsekwente ritmes in die linkerhand die regterhand om 

op die hoofpolse te speel.  Die melodiese materiaal word tussen die hande 

verdeel, wat nie vir die voorgestelde benadering tot improvisasie in hierdie 

navorsing geskik is nie.  Die harmoniese inhoud van die musiek word dikwels 

meer deur die melodie in die regterhand uitgespel as deur die akkoorde in die 

linkerhand.  Dit beteken dat hierdie party nie onafhanklik as 

begeleidingspatroon kan funksioneer nie.  Die materiaal in die linkerhand 

moet uitsluitlik as begeleiding saam met die melodiese improvisasie in die 

regterhand funksioneer.   

 

 

6.2 Swing 

 

Die volgende stukke word almal as swing-stukke onder kategorie C 

gegroepeer, omdat (afgesien van die beskrywing in hakies soos deur Norton 

verskaf) daar telkens die swing feel-konsep gebruik word. 

 

 

6.2.1  I-1  In the Bag  (Glenn Miller-styl) 

 

Glenn Miller (1904-1944) was ’n tromboonspeler wat in die swing-era van 

jazz sy eie big band gehad het en bekende treffers soos In the Mood en 

Tuxedo Junction nagelaat het (Martin & Waters 2006:159).   

 

6.2.1.1 Styl 

Daar moet gelet word op die aksentuering van die tweenoot-motiewe.  Daar 

moet ’n aksent op die laaste noot van elke tweenoot-motief gespeel word, al 

dui die komponis dit nêrens in hierdie stuk aan nie.  Sy gebruik van die 

staccato-aanduiding op die tweede noot kan as ’n leidraad dien om die noot 
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te beklemtoon.  Hierdie effek is afkomstig uit die big band-era waar die 

saxofoonseksie gewoonlik hierdie soort motiewe as kommentaar speel tydens 

’n improvisasie deur ’n ander solis.  Hierdie kort motiewe word stabbing 

chords genoem (Martin & Waters 2006:162) 

 

Die melodiese materiaal is gefragmenteerd teenoor die baslyn wat deurgaans 

staccato is.  Dit kan ’n klankbeeld tot gevolg hê wat te lig en bros klink.  Om 

hierdie rede word die detaché-aanslag vir die linkerhand voorgestel.  ’n 

Soortgelyke gebruik van hierdie artikulasie kom voor by die bespreking van A 

Spy Story in Hoofstuk 5.7.4.  

 

6.2.1.2 Vorm 

Die baslyn bly deurgaans konstant en vorm tweemaatfragmente.  Die stuk is 

24 mate lank en begin met twee fragmente van 2 mate elk.  Hierna volg ’n 

viermaatfrase van mate 4-8.  Mate 9-12 kan weer in twee 

tweemaatfragmente verdeel word.  Mate 13-16 vorm ’n viermaatfrase waarna 

dieselfde tweemaatfragmente van mate 9-12 een oktaaf hoër voorkom.  Die 

laaste viermaatfrase (mate 21-24) bevat die Count Basie-einde (sien 

Hoofstuk 6.2.1.3).   

 

6.2.1.3 Harmonie 

Die harmonie in hierdie stuk is op die drie primêre akkoorde gebou.  Dit 

spruit uit die herhalende baslyn wat hierdie grondnote gebruik.  Die C© wat 

in die bas voorkom, vervul dieselfde funksie as die tonika omdat dit die 

tonika-akkoord in eerste omkering aandui.  Norton verander later in die stuk 

telkens die subdominantakkoord (D majeur) na ’n dominantvierklank (D7) om 

’n blues-klank aan die progressie te verleen (mate 12, 14, 20, 22).   
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Voorbeeld 239: Norton, In the Bag uit Microstyles I, 11-12 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles I, p.1) 

 

Die stuk eindig met ’n kenmerkende motief wat gebruik is deur Count Basie 

(1904-1984) en sy big band (Norton 1997:24).  Soos reeds genoem, was 

Basie ’n pianis en het een van die bekendste big bands tydens die swing-era 

(1935-1955) gehad.  Basie het baie van sy komposisies met ’n bepaalde 

motief geëindig wat later as die Count Basie-einde bekend gestaan het.  

Norton probeer hierdie effek met die lae oktaaf op A naboots. 

 

Voorbeeld 240: Norton, In the Bag uit Microstyles I, 21-24 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles I, p.1) 

 

Hierdie agtergrondkennis oor orkeste, ensembles en die herkoms van sekere 

effekte maak die aanwending daarvan in stukke soos hierdie baie meer 

betekenisvol.   

 

6.2.1.4 Melodie 

Norton gebruik deurlopend in die regterhand tweenoot-motiewe in ’n doo-

wop-styl.  Hierdie effek berus op twee note waarvan die eerste gewoonlik 

lank is, en die tweede kort (gewoonlik staccato aangedui).  Die tweede noot 
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val meestal op ’n swak pols en word geaksentueer.  Dit kom vir die eerste 

keer aan die einde van maat 4 voor (B na C©). 

 

 Voorbeeld 241: Norton, In the Bag uit Microstyles I, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles I, p.1) 

 

Hierdie openingsmotief (maat 4) word deur ’n antwoord gevolg, wat ook in ’n 

gesinkopeerde ritmiese styl voorkom (mate 6-7). 

 

Voorbeeld 242: Norton, In the Bag uit Microstyles I, 6-7 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles I, p.1) 

 

Bogenoemde twee idees vergestalt die melodiese inhoud in hierdie 

komposisie en moet met die nodige aksente uitgevoer word om die ritmiese 

vitaliteit van hierdie styl te illustreer.  Norton varieer hierdie idees telkens met 

die afwisseling van oktawe of akkoorde in die doo-wop-ritme.   

 

6.2.1.5 Ritmiek 

Die komponis het besluit om in die swing feel in hierdie stuk in saamgestelde 

vierslagmaat te noteer.  Die herhalende tweemaat-baslyn is duidelik in 

vierslagmaat, maar sodra die eerste akkoord op die laaste agste van die 

tweede maat gespeel word, is die swing feel duidelik (sien voorbeeld 251).  

Die rede hiervoor is omdat dit op die geantisipeerde eerste pols van die 
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derde maat val.  Hierdie intrede van die regterhand is moeilik omdat die 

agstenoot-onderverdeling van die pols (in groepe van drie agstenote) 

gevestig moet wees om die regte ritme te verseker.   

 

Hy gebruik deurgaans sinkopering en antisipasies in die melodiese inhoud, 

terwyl die linkerhand ritmies konstant bly.  Dit is belangrik om in die 

uitvoering van die stuk die afwisseling van die ritmiese linkerhand en 

gesinkopeerde regterhand te wys deur van heelwat aksente in die melodie 

gebruik te maak.  Dit is nie altyd in ritmiese musiek nodig vir ’n komponis om 

aksente aan te dui nie.  Dit staan die uitvoerder vry om uitdrukking in die 

ritmiek na willekeur te toon.  

 

Die dinamiese vlakke in die stuk word deurgaans harder.  Die laaste drie 

akkoorde in die regterhand (mate 23-24) kom as ’n verrassing omdat dit 

weer terug is in die mf-klankvlak.  Die ritmiek dra ook tot hierdie deurlopende 

crescendo by omdat die hoeveelheid sinkopering stelselmatig in die verloop 

van die stuk toeneem.  Dit is in teenstelling met die stiltes aan die begin. 

 

6.2.1.6 Improvisasie 

Hierdie stuk beskik oor die soort linkerhandmateriaal wat ideaal is om as 

begeleiding vir ’n improvisasie te gebruik.  Dit is ritmies stabiel en gee ’n 

goeie aanduiding dat die primêre akkoorde (I, IV7 en V) deurgaans gebruik 

kan word.  Omdat die linkerhand so herhalend is, kan die student op die 

improvisasie in die regterhand fokus.  Die akkoorde kan na willekeur 

verander word om majeurseptiemakkoorde te vorm (op I en IV).   

 

Voorbeeld 243: Akkoordveranderinge 

 

Die akkoorde kan ook verder verander word om ’n majeur sekunde of sekst 

in te sluit om die harmoniese raamwerk te verryk.   
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Voorbeeld 244: Akkoordveranderinge 

 

Die dominantakkoord (wat aan die einde van elke tweede maat voorkom) kan 

tydens die improvisasie in elke geval as ’n dominantvierklank gespeel word.  

Daar kan uitbreiding op die dominantvierklank wees, soos om die noon-, 

verhoogde undesiem- of tredesiem by te voeg.   

 

Voorbeeld 245: Akkoordveranderinge 

 

Die rede hoekom die undesiem in ’n dominantvierklank verhoog word, is om 

die avoid-noot (A) te vermy.  Die kwart (A) is die noot wat die meeste 

dissonansie saam met die dominantakkoord het, omdat dit die noot is 

waarheen die akkoord oplos.  Mark Levine noem hierdie noot die avoid-noot 

omdat dit nie by die akkoord pas nie (Levine 1989:61).  Wanneer daar dus 

op ’n E majeurakkoord geïmproviseer word, is die kwart (A) die noot wat 

slegs as deurgangsnoot gebruik moet word.  Deur die kwart/undesiem ’n 

halftoon te verhoog, word hierdie probleem uitgeskakel.   

 

Voorbeeld 246: Levine, Avoid-noot binne ’n dominantvierklank, 1-2 

 

(Uit: M. Levine, The Jazz Piano Book, p.61) 

 

Dit mag aanvanklik moeilik wees om die swing feel te behou, maar deur 

triool-patrone in die regterhand te gebruik, kan die korrekte swing feel 

telkens versterk word.  As die student waarneem dat die agstenote voel of dit 
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nie natuurlik inpas as onderverdeling vir die pols nie, is die swing feel nie 

korrek nie.  

 

Voorbeeld 247: Improvisasie 1 op In the Bag uit Microstyles I, 1-4 

 

 

Met hierdie herhalende baslyn sal die student voor die uitdaging te staan kom 

om konstant nuwe idees of variasies van geïmproviseerde idees te skep om 

herhaling te vermy.  Die linkerhand se herhaling moenie in die regterhand 

weerspieël word nie.  Daar moet verkieslik slegs twee herhalings van ’n 

motief wees voordat gevarieerde materiaal gehoor mag word.  In die 

volgende voorbeeld kom dieselfde fragment in mate 1-2 en mate 3-4 voor, 

maar dit word afgewissel deur nuwe materiaal in mate 5-6.    

 

Voorbeeld 248: Improvisasie 2 op In the Bag uit Microstyles I, 1-6 

 

 

Hierdie stuk skep die geleentheid om die student bekend te stel aan konsepte 

soos kontras en herhaling.  Dit staan die student vry om daarmee te 

eksperimenteer tydens die improvisasie. 
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6.2.2  I-8  Omnibus   (Swing) 

 

6.2.2.1 Styl 

Norton gebruik tweenootfraserings in hierdie stuk.  Die einde van hierdie 

tweenootfraserings moet geaksentueerd en kort gespeel word.  Dit is 

dieselfde doo-wop-effek soos voorheen verduidelik is.  Alhoewel Norton die 

karakter-aanduiding as relaxed aangedui het, moet die ritmiese dryfkrag van 

die sinkope en anitisipasies nie verslap nie. 

 

6.2.2.2 Vorm 

Hierdie stuk is sestien mate lank en bestaan uit vier viermaatfrases.  Norton 

gebruik die laaste frase om terug te verwys na die begin, maar die materiaal 

in die regterhand is gevarieerd.  Die eerste twaalf mate kan as ’n 12-maat 

blues gesien word, met die laaste vier mate wat as ’n koda dien. 

 

6.2.2.3 Harmonie 

Die komponis meng hier ’n modale skryfstyl met invloede van blues. Die 

blues-invloed is duidelik omdat die harmonie die vormskema van ’n 12-maat 

blues volg.  Mate 1-4 gebruik die tonikaharmonie, mate 5-6 die subdominant  

en dan weer terug na die tonika in mate 7-8.  Mate 9-10 maak van dominant 

en subdominantharmonieë gebruik.  In mate 11-12 gebruik die komponis 

weer die dominantharmonie en eindig nie in maat 12 op die tonika-harmonie 

nie.  Die melodie eindig wel op die tonika in maat 12.  Daar is ’n 

viermaatfrase van mate 13-16 waar dieselfde tonika-harmonie van die eerste 

vir mate herhaal word, voordat dit in maat 16 op ’n D.6-akkoord eindig. 

 

In maat 11 gebruik Norton ’n akkoord in die linkerhand wat ’n uitbreiding van 

die dominantakkoord op A is.  Die verlaagde noon is hier bygevoeg (Bb).  Hy 

spel die terts hier enharmonies as ’n Db. 

 

In maat 12 kom ’n gedeelte van ’n afwaartse blues-toonleer op D voor.  Die 

verlaagde kwint verleen aan die toonleer die blues-klank.   
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Die harmonie in mate 13-16 is dieselfde as aan die begin (mate 1-4), maar 

die melodie is slegs ’n gedeeltelike terugverwysing.  Die laaste akkoord is ’n 

arpeggio op D mineur, maar met die bygevoegde sesde trap. Hierdie 

“vreemde” note in jazz-harmonie verleen aan die styl ’n spesifieke 

harmoniese kleur (Stockton 2004:1).  

 

Voorbeeld 249: Norton, Omnibus uit Microstyles I, 13-16 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles I, p.10) 

 

6.2.2.4 Ritmiek 

 

Norton noteer hierdie swing-stuk in saamgestelde vierslagmaat.  

 

Alhoewel die ritmiek in hierdie stuk eenvoudig is,  word die ritmiese ostinato 

in die linkerhand gebruik om die geantisipeerde derde pols te aksentueer.  

Norton dui nie ’n aksent aan vir hierdie akkoord nie, maar daar moet 

deurgaans meer klem op die tweede akkoord in elke maat gelê word, om die 

antisipasie uit te lig. 

 

Voorbeeld 250: Norton, Omnibus uit Microstyles I, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles I, p.10) 
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Die einde van die tweenootfraserings moet in iedere geval geaksentueerd en 

kort gespeel word.  Dit is dieselfde doo-wop-effek soos in die vorige stuk 

verduidelik is. 

 

In maat 9 sorg die klemverskuiwing in die melodie vir ritmiese opwinding 

omdat die ritmiek hier minder stabiel klink vanweë al die sinkopering in die 

regterhand en die statiese akkoord in die linkerhand.  Die ritmiese opwinding 

word bewerkstellig deur die herhaling van die tweenootmotief uit die opening 

in ’n gesinkopeerde ritme.  Om die ritmiese onstabiliteit in hierdie seksie te 

steun, laat Norton die linkerhand lang aangehoue akkoorde speel.   

 

Voorbeeld 251: Norton, Omnibus uit Microstyles I, 9-12 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles I, p.10) 

 

6.2.2.5 Pedaalgebruik 

Norton het geen gebruik van die demperpedaal in hierdie stuk aangedui nie, 

behalwe in die laaste twee mate.  Die student moenie die artikulasie 

belemmer deur pedaal in ander gedeeltes van hierdie stuk te gebruik nie. 

 

6.2.2.6 Improvisasie 

Die register waarin die melodie geskryf is, kan met die improvisasie verander 

word.  ’n Student kan een of selfs twee oktawe hoër improviseer.  Die 

vermoë om gemaklik in verskillende registers te improviseer, moet van die 

begin af aangemoedig word.  Die twee note van die openingsmotief kan 

behou word en as ’n sel gebruik word wat herhalend in die improvisasie kan 

voorkom. 
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Voorbeeld 252: Improvisasie 1 op Omnibus uit Microstyles I, 1-4 

 

 

Op die ingeslote laserskyf 1 (snit 53) het die navorser hierdie konsep gebruik.  

Dit is soms met ’n melodie in oktawe vervang soos in voorbeeld 253 gesien 

kan word.   

 

Voorbeeld 253: Improvisasie 2 op Omnibus uit Microstyles I, 13-16 

 

 

Die geleidelike bekendstelling aan nuwe idees (soos oktawe, 

dubbelnootsekste, vraag en antwoord)  om mee te improviseer orden die 

inhoud van ’n improvisasie omdat daar op een element gefokus word.  Om in 

elke maat nuwe idees en konsepte te improviseer, sal ongeorden klink en 

musikaal verwarrend wees.  Daar moet genoeg herhaling wees om 

herkenning by die improviseerder en luisteraar te verseker. 

 

Die linkerhandparty in hierdie stuk dien onafhanklik van die melodiese 

materiaal as ’n voldoende harmoniese en ritmiese basis vir improvisasie.  Die 

gesinkopeerde ritme word konsekwent gehou, wat stabiliteit aan die groove 

verleen.  Die begeleiding sluit nie net ’n herhalende ritme in nie, maar ook 

langer akkoorde (mate 9-12).  Hierdie verandering in die ritme van die 

linkerhandbegeleiding kan as ’n variasie dien wat nuwe idees in die 

improvisasie kan stimuleer.  ’n Voorbeeld hiervan kom voor in die linkerhand 

van mate 9-12.  Hier is die bydrae van die linkerhand tot slegs ’n harmoniese 
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funksie beperk omdat dit lang akkoorde is.  Dit sou dus in hierdie mate gepas 

wees om ritmiese en selfs liriese melodiese materiaal te improviseer.  

 

Voorbeeld 254: Improvisasie 3 op Omnibus uit Microstyles I, 9-12 

 

 

Die teenoorgestelde riglyn geld wanneer daar baie ritmiese beweging in die 

linkerhand is.  In so ’n geval kan die improviseerder materiaal met ’n ritmiese 

eenvoud in die regterhand improviseer. 

 

 

6.2.3  II-9  Skipping Rope  (Gospel)  

 

6.2.3.1 Styl 

Daar is ’n tipiese harmoniese stylkenmerk van gospel-musiek wat in Skipping 

Rope voorkom, waar ’n plagale kadens gespeel word, maar met dieselfde 

(tonika) basnoot in beide akkoorde.  Hierdie stylkenmerk word in meer detail 

bespreek by punt 6.3.2.3.  

 

Die tweenoot-motiewe kan deurgaans as doo-wop-motiewe geartikuleer word 

(dit wil sê met ’n aksent op die laaste noot).  Die doo-wop-uitdrukking is ’n 

tipiese frase wat deur agtergrondsangers in die vyftigerjare gebruik is  (Sien 

Hoofstuk 3.3). 

 

6.2.3.2 Vorm 

Norton het in hierdie stuk twee agtmaatsinne gekomponeer en nog twee 

mate daarna bygevoeg om ’n slot te vorm.  Die eerste agtmaatsin begin met 

’n opslag in die bas.  Norton dui die frasevorming duidelik deur die harmonie 

aan.  Die eerste sewe mate bly deurgaans op ’n C pedaalpunt in die bas, met 
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die eerste kadens (volmaakte kadens) wat eers in maat 8 voorkom.  

Dieselfde harmoniese beweging kom in die tweede agtmaatsin voor (mate 9-

16).  Vir die slot (mate 17-18) behou Norton steeds die C pedaalpunt, maar 

nou in die melodie (sien voorbeeld 257). 

 

6.2.3.3 Harmonie 

Die insluiting van die verlaagde septiem in maat 4 laat die luisteraar vermoed 

dat die harmoniese beweging hier dieselfde sal wees as in ’n blues, deurdat 

daar na die subdominant (F majeur) in maat 5 beweeg kan word.  Norton 

wyk egter hier nie uit na F majeur nie, maar bly op die C pedaalpunt in die 

linkerhand in maat 5.  

 

’n Tipiese gospel-stylkenmerk kom in mate 7-8 voor waar die 

subdominantakkoord gehoor word, maar met die kwint in die bas (C).  Dit los 

daarna op na die tonika (C majeur) wat net voor die derde pols geantisipeer 

word.  In maat 8 volg die dominantnoot, wat met dieselfde geantisipeerde 

ritme van maat 7 na die tonika oplos.  Hier voeg die komponis egter die noon 

van die akkoord by (A) in plaas van die verwagte leitoon (B).  Hierdie 

aanwending van die supertonika-drieklank (met die dominantnoot in die bas) 

is algemeen in gospel-musiek. 

 

Voorbeeld 255: Norton, Skipping Rope uit Microstyles II, 7-8 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.11) 

 

Die melodiese materiaal van die eerste vier mate word herhaal, maar met 

enkele veranderinge in die linkerhand. 
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Die break in maat 13 word deur die gospel-akkoord in tweede omkering 

gevolg (maat 15), soos in maat 7 vir die eerste keer gehoor.  In maat 16 bly 

Norton langer op die dominantakkoord as voorheen.  Die regterhand bereik 

die tonikanoot in maat 17 en hou dit aan, waarna die linkerhand die 

openingsmelodie aanhaal en met ’n lae C-oktaaf in maat 18 eindig.   

 

Voorbeeld 256: Norton, Skipping Rope uit Microstyles II, 16-18 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.11) 

 

6.2.3.4 Melodie 

Die melodie is op die pentatoniese toonleer gebaseer.  Dit is tipies van 

musiek in ’n gospel-styl.  

 

Hy dui aan die einde van die eerste maat die oorsit van die tweede vinger 

aan.  Hierdie strekking van die hand en oorsit van die vinger, met die 

insluiting van ’n acciaccatura op die derde pols, maak die opening van die 

stuk moeilik omdat al hierdie tegniese vaardighede in ’n ontspanne swing feel 

gespeel moet word.  Die gebruik van die term “ontspanne” verwys na die 

ritmiese verskil tussen gepunteerde agstenote en sestiendenote teenoor die 

triool swing feel en verwys na die aanwysing ( approx.) bo-aan 

die partituur. 
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Voorbeeld 257: Norton, Skipping Rope uit Microstyles II, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.11) 

 

In maat 13 gebruik die komponis ’n blues-noot, wat hy as die verlaagde terts 

(Eb) in kombinasie met die majeurterts (E) gebruik.  Hierdie 

regterhandmotief word deur ’n motief in die linkerhand beantwoord.  Hierdie 

tegniek waar die begeleiding meteens ophou speel om stilte te veroorsaak, 

terwyl die melodie in die regterhand voortgaan, word ’n break genoem (Beale 

1998:187). 

 

Voorbeeld 258: Norton, Skipping Rope uit Microstyles II, 13-14 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.11) 

 

6.2.3.5 Ritmiek 

Norton het in hierdie swing-stuk besluit om wel in enkelvoudige vierslagmaat 

te noteer, en bring die karakter-aanduiding happily aan.  Hy dui ook hier aan 

dat ’n gepunteerde agstenoot en sestiende gespeel moet word soos ’n triool 

van ’n kwartnoot en agstenoot:   

( approx.) 

 

Hierdie ritmiese aanduiding van hoe agstes in swing feel gespeel moet word, 

kan erg verwarrend wees as die verduideliking van swing nie behoorlik 

begryp word nie (sien Hoofstuk 3.3).  Daar moet dus deurgaans gelet word 
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op die lengte van die genoteerde sestiendenoot, die kort nootwaarde in die 

lank-kort-ritme.  Dit moenie te kort gespeel word nie, maar deurgaans 

dieselfde “lui” ritmiese gevoelswaarde behou soos wanneer dit met behulp 

van ’n triool genoteer word. 

 

6.2.3.6 Pedaalgebruik 

Norton dui geen pedaal in hierdie stuk aan nie omdat hy aangehoue 

pedaalnote in die linkerhand gebruik teenoor geartikuleerde melodiese 

materiaal in die regterhand.  Laasgenoemde se artikulasie kan deur die 

gebruik van die pedaal belemmer word.  Die swing-ritme en aangeduide 

artikulasie sal belemmer word deur enige oormatige gebruik van die 

demperpedaal. 

 

Dit is wel moontlik om pedaal te gebruik in mate 7-8 en weer in maat 15 soos 

in voorbeeld 255 deur die navorser bygevoeg is. 

 

6.2.3.7 Improvisasie 

Hierdie basparty is geskik vir improvisasie, maar plaas die onus op die 

regterhand om melodies aktief te wees en die swing groove te vestig.  Dit is 

belangrik om die harmoniese variasies op die C pedaalpunt te verken om 

sodoende oor meer opsies tydens die improvisasie te beskik.  Norton gebruik 

slegs die F/C akkoord (maat 7 en weer maat 15), maar daar is ook ander 

opsies soos byvoorbeeld Db/C of Fmin/C.  

  

Voorbeeld 259: Harmoniese wisselinge op ’n C pedaalpunt 
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Hierdie veranderinge van die harmonie skep die geleentheid om die  toonlere 

op Db en/of F mineur vir improvisasie te gebruik.  Selfs al is hierdie 

harmoniese uitwykings van korte duur, is dit ’n nuwe kleur in die klankpalet 

van die improvisasie. 

 

Omdat die stuk ’n gospel-klank probeer vasvang, kan daar in die improvisasie 

selfs nog meer akkoorde gebruik word.  Hier volg ’n voorbeeld van ’n 

benadering wat meer akkoorde tydens improvisasie gebruik: 

 

Voorbeeld 260: Improvisasie 1 op Skipping Rope uit Microstyles II, 16-18 

 

 

Let op die blues-invloed met die gebruik van die Eb in maat 4 in die vorige 

voorbeeld.  Hierdie infleksies gee die gospel-klank ’n outentieke klankkleur, 

afkomstig van die blues. 

 

 

6.2.4  II-11  Plus Fives  (5/4 jazz) 

 

Dave Brubeck (gebore in 1920) het in die vyftigerjare ’n paar klein jazz-

ensembles in Amerika gelei en internasionale bekendheid verwerf vir die lied 

Take Five, wat deur die saxofoonspeler in sy groep, Paul Desmond (1924-

1977) gekomponeer is (Gridley 1997:186).  Hierdie was die eerste jazz-

komposisie met ’n 5/4-tydmaatteken wat internasionale bekendheid verwerf 

het.  Daar bestaan soms verwarring oor wie die ware komponis van Take 

Five is omdat Brubeck (pianis) hierdie komposisie bekend gemaak het, en 

daar aanvaar is dat hy ook die komponis is, terwyl dit eintlik Desmond is.  
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Brubeck het meer as enige ander komponis van jazz-musiek komposisies die 

lig laat sien wat telkens in ongewone tydmaatteken gekomponeer is soos Pick 

Up Sticks in 6/4, Unsquare Dance in 7/4, en Blue Rondo à la Turk in 9/8.   

  

6.2.4.1 Styl 

Brubeck was een van die eerste komponiste om met die invloede van 

onreëlmatige tydsoorte in ’n jazz-styl te eksperimenteer.  Dit spruit uit die 

invloed van sy komposisiedosent Darius Milhaud (1892-1974) by Mills College 

in die veertigerjare.  Take Five en Brubeck se eie Blue Rondo à la Turk (in 

9/8 met 2+2+2+3 groepering) is die bekendste voorbeelde van jazz-musiek 

wat met ongewone tydmaattekens begin eksperimenteer het tydens die cool 

stylperiode in jazz wat gestrek het vanaf 1950 tot kort na 1960 (Martin & 

Waters 2006:233).   

 

6.2.4.2 Vorm 

Die stuk begin met ’n agtmaatsin (mate 1-8), wat as die A-seksie in hierdie 

drieledige vormskema dien.  Hierna volg ’n agtmaatsin van mate 9-16 (B-

seksie).  Vanaf  maat 17 herhaal Norton die openingsmateriaal een oktaaf 

hoër vir die eerste tweemaatfragment, maar daarna weer in die oorspronklike 

register.  Die agtmaatsin van mate 17-24 stem ooreen met die eerste 

agtmaatsin.  Die stuk eindig met ’n koda van twee mate.   

 

6.2.4.3 Harmonie 

Plus Fives is op die eoliese modus op G gebaseer.  Norton gebruik slegs twee 

akkoorde vir die tema: G mineur en C mineur.  Laasgenoemde kom in 

omkering voor om die G in die bas te hou.  Hierdie harmoniese ritme stem 

deurgaans ooreen met die 3+2-verdeling van die 5/4 tydsoort.  Norton hou 

die harmoniese beweging deurgaans konsekwent. 
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Voorbeeld 261: Norton, Plus Fives uit Microstyles II, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.13) 

 

In maat 8 skuif die motief van maat 4 ’n heeltoon laer om ’n progressie na 

die dominant van G mineur te maak (D majeur).   

 

Voorbeeld 262: Norton, Plus Fives uit Microstyles II, 8-9 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.13) 

 

In maat 9 gebruik die komponis ’n dominantvierklank, maar voeg die 

verhoogde noon (Fª) by.  Hierdie dissonante akkoord word met ’n aksent 

aangedui.  Hierdie dissonansie tussen die majeurterts (F©) en die oënskynlike 

mineurterts (Fª) los in die volgende maat op na ’n G mineur septiemakkoord 

(die F# daal na Fª).  Hier gebruik Norton ’n break om die aandag op die 

gepunteerde agstenootmotief in swing feel  in maat 10 te vestig.  

 

Voorbeeld 263: Norton, Plus Fives uit Microstyles II, 10-12 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.13) 

6.2.4.4 Ritmiek 
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Die ritmiek is stem ooreen met die 3+2-verdeling in die eerste twee mate, 

voordat daar van ritmiese vooruitneming en sinkopasie gebruik gemaak word 

in maat 3 (sien voorbeeld 261).  Dieselfde gesinkopeerde ritmes kom in maat 

mate 6 en 10 voor. 

 

In maat 12 verander Norton die tekstuur vir die eerste keer met lang note in 

die regterhand en ’n kombinasie van kort en lang note in die linkerhand.  Hier 

word die onderverdeling van 3+2 verander na 2+3, maar Norton fraseer die 

laaste twee kwartnote in maat 12 steeds saam om 2+1+2 te vorm. 

 

In maat 13 keer die melodiese materiaal weer terug na die regterhand met 

die linkerhand wat weer die oorspronklike 3+2 onderverdeling speel.  Norton 

maak in mate 15-16 van heelwat klemverskuiwing gebruik deur die derde 

pols met ’n basnoot te aksentueer.  

 

Voorbeeld 264: Norton, Plus Fives uit Microstyles II, 13-17 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.13) 

 

Norton kombineer hierdie ritmiese onsekerheid met ’n crescendo na ff. 

 

6.2.4.5 Improvisasie  

Om in hierdie tydmaat te improviseer, is ’n uitdaging.  Tydens die 

ontwikkeling van improvisatoriese vaardighede is die vermoë om natuurlike 

frases te kan voel en gevolglik ook te kan skep, deel van die proses.  In 

hierdie tydsoort is die natuurlike gevoelswaarde van die frases nie 

vergelykbaar met byvoorbeeld ’n komposisie in 4/4 nie, en verander dit die 

denkproses van fraseskepping.  Die navorser is van mening dat die 
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improvisasie in hierdie stuk net aan werklik begaafde studente met 

ondervinding in improvisasie voorgestel moet word.  Daar is een maat waar 

die linkerhand geen begeleiding speel nie (maat 10).  In hierdie maat moet 

die melodiese materiaal ’n fill maak.  Tydens die improvisasie moet die 

improviseerder dieselfde tegniek aanwend in hierdie maat.   

 

Voorbeeld 265: Improvisasie 1 op Plus Fives uit Microstyles II, 9-11 

 

 

Mate 15-16 het ’n gesinkopeerde D pedaalpunt.  Hier moet die 

improviseerder die metrum, harmonie en melodie skep om voortstuwing in 

die musiek teweeg te bring.  Die modale karakter van die klank kan 

deurgaans behou word deur die solo op G doriese modus te baseer.  Selfs 

waar Norton ’n D7 akkoord in die linkerhand gebruik (sien maat 14 in 

voorbeeld 275) kan Fª in die regterhand gespeel word.  In daardie akkoord 

skep die F dieselfde klank as ’n D7(©9) akkoord. 

 

 

6.2.5  III-1  Sunny Side Up (Swing) 

 

6.2.5.1 Styl 

Hierdie ritmiese stuk maak deurgaans om die beurt van staccato- en 

gefraseerde motiewe gebruik.  In die eerste drie mate is die 

begeleidingsmateriaal in die linkerhand kort staccato-akkoorde wat die 

ritmiek aandryf.  Die komponis gebruik gefraseerde licks om te kontrasteer 

met die staccato-fragmente.  Die frasering van hierdie licks (soos in elke 

frase aangetref word) eindig telkens op ’n sestiendenoot.  Hierdie kort noot 

mag geaksentueer word om die sinkopasiewaarde van die motief te vergroot.   

6.2.5.2 Vorm 
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Norton open die stuk met ’n viermaatfrase (mate 1-4).  Hierna volg ’n 

sesmaatsin wat aanvanklik begin soos die eerste frase, maar in maat 7 

afwyk.  Vanaf maat 11 word die eerste viermaatfrase een oktaaf hoër herhaal 

(mate 11-14).  Norton herhaal die openingsmelodie presies (maat 11), maar 

komponeer ’n ander subfrase in maat 17, wat nie met die begin ooreenstem 

nie.  Dit vorm die einde van die tweede frase (mate 15-18) en sorg vir die 

nodige harmoniese voorbereiding om te lei na die laaste frase, deur te 

beweeg na die tonika majeur (E7).  Hy gebruik idees van die eerste 

viermaatfrase as slot vir hierdie stuk. 

 

6.2.5.3 Harmonie 

Die stuk is op E eoliese modus gebaseer en gebruik harmoniese variasies op 

die E mineurakkoord om die illusie te skep dat die akkoorde verander, maar 

in wese bly dit dieselfde.  In die eerste twee mate verskil die vier E 

mineurakkoorde telkens: die eerste akkoord het ’n mineurseptiem bygevoeg, 

die tweede ’n majeur sekst, die derde akkoord het ’n verhoogde kwint 

(geskryf as ’n mineur sekst) en die vierde is ’n E mineurdrieklank.  Hierdie 

byvoegings skep die indruk dat die harmonie wissel, maar die veranderinge is 

subtiel vanweë die dalende chromatiese lyn in die tenoorparty. 

 

Voorbeeld 266: Norton, Sunny Side Up uit Microstyles III, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.1) 

 

Norton beweeg van die dominantvierklank (B7) in maat 17 na die 

dominantakkoord op die tonika (E7), maar gebruik ’n voorbereidende 

akkoord, wat ’n chromatiese halftoon bo die E7-akkoord is (F7).  Hierdie 

chromatiese beweging is baie algemeen in jazz-harmonie en verminder 
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spronge in die harmoniese beweging.  Dit staan as tritone substitution  

bekend (Laverne 1991:6). 

 

Omdat Norton die stemme chromaties laat beweeg, gee hy aandag aan die 

stemvoering in die linkerhand deur slegs sommige note van die harmonie te 

gebruik (maat 18-19).  

 

Voorbeeld 267: Norton, Sunny Side Up uit Microstyles III, 17-19     

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.1) 

 

Norton komponeer ’n koda vanaf mate 20-23.  In maat 20 laat hoor hy weer 

die openingsmelodie, hierdie keer in die linkerhand.  Die regterhand kry die 

geleentheid om die stuk te eindig (maat 21), met nog ’n motief wat weereens 

die modale aard van die inhoud onderstreep.  Norton voeg ’n majeurnoon by 

die laaste akkoord wat daaraan ’n egte jazz-klank verleen (F©).  Hier word 

die hulp van die demperpedaal verlang omdat die strekking in die linkerhand 

’n mineurdesiem beslaan, wat vir die meeste studente te groot is om aan te 

hou.  

 

Voorbeeld 268: Norton, Sunny Side Up uit Microstyles III, 20-23 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.1) 

 

6.2.5.4 Pedaalgebruik 
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Norton dui geen pedaal aan nie, behalwe by die laaste akkoord. Die 

wisselende tekstuur dikteer dat pedaal in geen ander seksie as aan die einde 

gebruik moet word nie.  Die artikulasie in die linkerhand dikteer ook dat daar 

selfs tydens ’n moontlike improvisasie op hierdie stuk liefs geen pedaal 

gebruik moet word nie.  Die navorser is van mening dat daar slegs een ander 

geskikte plek vir die gebruik van pedaal is.  Die finale akkoord in maat 18 kan 

met behulp van die pedaal gespeel word (sien voorbeeld 267). 

 

6.2.5.5 Improvisasie 

Hierdie swing feel-improvisasie is geskik vir ’n student wat die konsep van tyd 

in swing goed verstaan en wat ’n goeie sin vir frasevorming toon.  Die 

student moet in staat wees om ’n frase in die regterhand te skep wat tot 

stilstand kom om vir die lick (kort melodiese fragment – sien Hoofstuk 3 ) in 

die linkerhand plek te maak.  Die sinkopering in die linkerhand in mate 7-8 

moet in die improvisasie verdubbel word, soos in die oorspronklike stuk.  

Daar kan gereeld in sulke moeiliker seksies teruggekeer word na die 

oorspronklike materiaal, totdat genoeg selfvertroue opgebou is om ook hier 

te improviseer. 

 

Daar kan in ’n mineurtoonaard (soos hier) deurentyd gebruik gemaak word 

van ’n blues-toonleer.  Die gebruik van die mineurterts in kombinasie met die 

majeurterts (soos in talle voorbeelde in Microstyles gesien) kom gebruiklik in 

’n majeurtoonaard voor.  Slegs die mineurterts moet in hierdie improvisasie 

gebruik word, omdat gebruik van die majeurterts in die mineurtoonaard 

onlogies sal wees. 

 

Aan die einde van die improvisasie kan die lick in die regterhand gevarieer 

word om ’n nuwe lick te vorm en steeds op die E min9 akkoord te eindig, 

soos in die oorspronklike.  Andersins kan ’n lick gebruik word wat die 

improvisasie op die dominant laat eindig om die terugkeer na E mineur voor 

te berei. 
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Voorbeeld 269: Improvisasie 1 op Sunny Side Up uit Microstyles III, 20-

25 

 

 

 

6.2.6  III-8  Moving along (Walking bass) 

 

Hierdie stuk is uitdagend omdat dit van die student verlang om teen ’n 

vinnige tempo ’n walking bass te speel en verskillende artikulasies in beide 

hande met chromatiese beweging en acciaccatura’s te kombineer.  Verder 

word die toonsoorte van C en Eb majeur deurgaans alternatiewelik 

aangewend. 

 

6.2.6.1 Styl 

Walking bass is die term vir die tegniek wanneer ’n kontrabas een noot vir 

elke pols in ’n 4/4-stuk speel.  Hierdie note word deurgaans pizzicato gespeel.  

So ’n baslyn volg verkieslik toonleerpatrone om onnodige spronge tussen 

note te vermy.  Hierdie tegniek is tydens die swing-era gevestig en kom in 

vele style voor (Martin & Waters 2006:413).  Sommige basspelers 

beklemtoon die tweede en vierde polse in hierdie styl om tot die swing feel 

by te dra (Gridley 1997:14).  Harmonies is die enigste vereiste dat die 

kontrabas op die telling waar die harmonie verander, die grondnoot van die 

akkoord moet speel. 

 

Alhoewel ’n kontrabasspeler note van ’n walking baslyn pizzicato speel, het 

die komponis ’n legato-baslyn aangedui.  Die rede hiervoor is om moontlik 

meer resonansie aan die baslyn te verskaf, omdat dit besonder hoog lê.  Die 

regterhand speel geartikuleerd en deurgaans met die lank-kort-tegniek wat 

as doo-wop bekend staan. 
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Die staccato-note moet deurgaans met genoeg krag gespeel word om 

melodiese waarde te behou.  Die pianis moet hier die klank van ’n trompet of 

saxofoon probeer naboots.  Die interpretasie verander wanneer ’n pianis ’n 

blaas- of strykinstrument naboots. 

 

6.2.6.2 Vorm 

Moving Along bestaan uit drie seksies, waarvan die eerste en laaste 

ooreenstem.  Die A-seksie strek van mate 1-16 en bestaan uit twee 

agtmaatsinne.  Die kontrasterende B-seksie strek van mate 17-24 en bestaan 

uit twee frases van vier mate elk.  Die herverskyning van die A-seksie is slegs 

agt mate lank (mate 25-32). 

  

6.2.6.3 Harmonie 

Die harmoniese beweging van mate 2-3 is misleidend omdat die Bb op die 

tweede pols van maat 2 op ’n progressie na F majeur dui.  Norton beweeg 

egter in maat 3 direk na Eb majeur.  Die eerste vier mate bestaan uit ’n 

vraag (maat 1) en ’n antwoord (maat 3) in die melodie. 

 

Voorbeeld 270: Norton, Moving Along uit Microstyles III, 1-5 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.8) 

 

In maat 5 beweeg Norton weer terug na C majeur met die supertonika-

akkoord wat lyk soos die begin van ’n ii-V-I progressie.  Die oplossing in maat 

6 is egter nie na die tonika-akkoord nie.  Hy maak hier van ’n harmoniese 

progressie gebruik wat drie tussendominante benut as voorbereidende 

akkoorde vir die dominant: E7, A7 en D7.  Hierdie parallelle chromatiese 

beweging van die stemme, soos in mate 7-8 gesien kan word, maak hierdie 

harmoniese beweging baie subtiel.   
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Voorbeeld 271: Norton, Moving Along uit Microstyles III, 6-8 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.8) 

 

Die tonika word vir die eerste keer in maat 9 gehoor waarna Norton die 

regterhand van die eerste vier mate herhaal.   

 

In mate 13-15 skryf Norton ’n ii-V7-I kadens in C majeur, maar maak in plaas 

van die dominantvierklank van ’n tritonus vervangingsakkoord gebruik. 

Laasgenoemde staan as tritone substitution bekend.  

 

Voorbeeld 272: Norton, Moving Along uit Microstyles III, 12-16 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.8) 

 

Norton gebruik ’n melodiese skakel in mate 15-16 om die kontrasterende B-

seksie van hierdie stuk in te lei.  Die insluiting van ’n Bb in die melodie lei in 

hierdie geval wel na F majeur, soos verwag is.  Die verrassingselement is die 

beweging na Fm9 in plaas van na F majeur in maat 17 .  

 

Die walking-baslyn keer weer terug in maat 17.  Die Fm7-akkoord in maat 17 

beweeg chromaties na die E mineurakkoord in maat 18. 
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Voorbeeld 273: Norton, Moving Along uit Microstyles III, 17-20 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.8) 

 

Die pianistiese skryfstyl in mate 193-20 is tipies wanneer ’n baslyn deur ’n 

kontrabas gespeel word.  Hierdie tegniek behels akkoorde waarvan die 

grondnoot telkens uitgelaat word om verdubbeling te voorkom.  Hierdie 

tegniek word rootless voicings genoem.  Die stemverspreiding vir die C 

majeurakkoord (maat 20) word kwartakkoorde (quartals) genoem vanweë 

die afstand tussen die note (Levine 1989:105). 

 

Die materiaal van mate 17-18 word getransponeerd in mate 21-22 

aangebied. 

 

Voorbeeld 274: Norton, Moving Along uit Microstyles III, 21-24   

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.8) 

 

Die supertonika-akkoord in maat 23 dien as naderingsakkoord vir die 

gesinkopeerde dominant in mate 23-24, wat lei na die terugkeer van die 

openingsmateriaal.   

 

Norton herhaal die melodie van die opening (vanaf maat 25) met klein 

toevoegings in die regterhand.  In mate 29-30 maak hy weereens van ’n 

tritonus plaasvervangingsakkoord gebruik.  Dieselfde skakel wat in maat 15 

 
 
 



 247

voorgekom het, word nou as ’n tag gebruik, maar met oktaafverplasing.  Die 

gesinkopeerde C (maat 31) op die onderverdeling van die vierde pols, gevolg 

deur die sprong na die slotakkoord, wat ’n rootless voicing van ’n C6/9-

akkoord is, kan vir sommige studente aanvanklik moeilik wees.  Die 6/9-

akkoord is ’n majeurakkoord en bevat die toegevoegde sekst en noon.  

Hierdie akkoord moet met die regte swing feel gespeel word.  Die dinamiese 

kontras tussen die basnoot en die slotakkoord is ook in teenoorgestelde 

dinamiese vlakke geplaas: van f  na p . 

 

6.2.6.4 Ritmiek 

Norton noteer die swing feel met behulp van gepunteerde agste- en 

sestiendenote, maar dui aan dat dit in swing feel gespeel moet word. 

 

 

Die kort fragmentariese skryfstyl in die melodiese inhoud van hierdie stuk is 

uitdagend omdat dit ritmies korrek uitgevoer moet word, maar met 

gefraseerde fragmente, acciaccatura’s en staccato-note gekombineer word.  

Hierdie veranderende artikulasie steun deurgaans die ritmiese vitaliteit van 

die musiek teen die vinnige tempo van 132 per kwartnoot. 

 

Die geantisipeerde akkoorde (soos in maat 5) maak die musiek ritmies vryer, 

omdat daar geen bevestiging van die metrum op die eerste pols van maat 6 

is nie. 

 

Die tempo moet deurgaans konstant bly, en veral in mate 7-8 waak om nie te 

versnel waar die ritmiese aktiwiteit in die regterhand verminder tot ’n lang 

noot nie.  Hier speel die linkerhand in halfnote en moet dieselfde polsering 

van die walking bass as riglyn gehoor word om die tempo konstant te hou.  

 

Norton beproef die vermoë van die student om twee teen drie (in mate 17 en 

21) te kan speel (sien voorbeeld 273 en 274). 
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Die einde (mate 31-32) is ritmies veral veeleisend vanweë die sinkopering en 

die ligging van die materiaal in uiterste registers.  Die akkuraatheid van die 

ritme, sowel as korrekte note, is nodig om die einde treffend te kan 

projekteer. 

 

6.2.6.5 Pedaalgebruik 

Norton dui geen gebruik van die demperpedaal in hierdie stuk aan nie.  

Vanweë die tempo, baslyn en staccato-artikulasie beveel die navorser ook 

geen gebruik van die demperpedaal aan nie.  Daar kan wel met die laaste 

akkoord van die una corda gebruik gemaak word, ter wille van die skielike 

piano dinamiese aanduiding in maat 32. 

 

6.2.6.6 Improvisasie 

Die walking bass in die linkerhand sal aanvanklik die improvisasie moeiliker 

maak omdat die kontrapuntale aard van die musiek moeilik is om te 

bemeester.  Die bewegende lyne in albei hande kom teen ’n vinnige tempo 

voor en die direkte modulasies verg ’n vinnige denkproses.  ’n Goeie 

voorstudie vir die improvisasie is om net akkoorde in die regterhand te speel 

om die harmoniese beweging beter te begryp. Hier volg ’n voorbeeld van so 

’n voorstudie: 

 

Voorbeeld 275: Improvisasie 1 op Moving Along uit Microstyles III, 1-5   

   

Daar is nou geleentheid om die harmonieveranderinge in mate 7-8 in die solo 

te weerspieël, eerder as die lang E, soos in Norton se komposisie.  Hierdie 

soort vinnige harmoniese veranderinge kan maklik met behulp van ’n 

arpeggio gespeel word: 
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Voorbeeld 276: Improvisasie 2 op Moving Along uit Microstyles III, 7-8   

 

Hierdie arpeggio’s kan daarna vervang word om ’n meer gesinkopeerde 

melodie te vorm. 

 

Voorbeeld 277: Improvisasie 3 op Moving Along uit Microstyles III, 7-8   

 

 

Die ritmiese impak wat Norton se slot laat, moet liefs behou word.  Vir ’n 

student met die nodige vaardigheid kan die laaste lick in die linkerhand 

verdubbel word. 

 

Voorbeeld 278: Improvisasie 4 op Moving Along uit Microstyles III, 31-32   

 

 

Verdubbeling of die gebruik van arpeggio’s is bekende konsepte vir studente, 

maar binne die ritmiese opset van swing feel kry dit nuwe betekenis. 
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6.2.7  III-10 Clock Rock  (Boogie/Rock ’n’ Roll) 

 

6.2.7.1 Styl 

Die vermenging van meer as een styl kom baie in pop- en jazz-musiek voor.  

As style van uiteenlopende aard vermeng word, verwys sommige kenners 

daarna as fusion.  In jazz verwys hierdie benaming spesifiek na die 

vermenging van jazz en rock om jazz-rock te vorm (Gridley 1997:403) of jazz 

en funk om jazz-funk te vorm (Martin & Waters 2006:325).  Hierdie jazz-

funk-musiekstyl het veral na 1970 ontwikkel (Martin & Waters 2006:325).   

Met Clock Rock is die style wat vermeng word, reeds in die beskrywende 

aanduiding (boogie/rock ’n’ roll) langs die titel aangebring.  Hierdie twee style 

is ritmies verskillend deurdat boogie gebruiklik met swing feel gespeel word.  

In rock ’n’ roll  is dit nie die geval nie (Kail 1987:83).   

 

Die term boogie verwys gewoonlik na boogie-woogie, maar in Norton se 

Essential Guide to Pop Styles for Keyboard onderskei hy tussen twee tipes 

boogie.  Die eerste voorbeeld van boogie (eight beat) word straight gespeel, 

maar die tweede word swing gespeel.  Hier volg voorbeelde van die 

begeleidingspatroon vir elk van die style: 

 

Voorbeeld 279: Norton, Boogie (eight beat) uit Essential Guide to Pop 

Styles for Keyboard, 1-2      

 

(Uit: C. Norton, Essential Guide to Pop Styles for Keyboard, p.15) 

 

Voorbeeld 280: Kail, Boogie-woogie uit How to Play Jazz Piano, 1-2 

 

(Uit: B. Kail, How to Play Jazz Piano, p.83) 
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Voorbeeld 281: Norton, Rock ’n’ Roll uit Essential Guide to Pop Styles for 

Keyboard, 1-2 

 

(Uit: C. Norton, Essential Guide to Pop Styles for Keyboard, p.57) 

 

Norton het met die vermenging van style in Clock Rock nie een van 

bogenoemde begeleidingsfigure gebruik nie, maar liewer besluit om ’n 

walking-baslyn aan te wend.  Dit bly deur die hele stuk konsekwent en dien 

as die belangrikste ritmiese dryfkrag.   

 

Hierdie stuk moet vinnig gespeel word (M.M. 132 vir ’n gepunteerde 

kwartnoot) en met hierdie tempo lei die kwartnoot-gevoel van die walking 

baslyn die rock groove.  

 

6.2.7.2 Vorm 

Die stuk begin met ’n agtmaatsin, waarvan die laaste twee mate slegs 

begeleidende materiaal bevat, en as ’n skakel gesien kan word (mate 7-8).  

Hierna volg twee frases van vier mate (mate 9-16) elk.  Die komponis herhaal 

die openingsmateriaal vanaf maat 17, maar hierdie agtmaatsin (mate 17-24) 

het ’n ander einde as in mate 7-8.  Hy gebruik materiaal van maat 9 as slot in 

maat 23.  Daar is dus ’n A-seksie (mate 1-8), B-seksie (mate 9-16) en ’n 

herhaling van die A-seksie (mate 17-24). 

 

6.2.7.3 Harmonie 

Die stuk begin op die subdominant-septiemakkoord.  Dit vestig dadelik die 

blues-klank en word in maat 3 versterk waar dieselfde melodiese fragment 

met hierdie septiem (Eb) oor ’n C majeurakkoord gebruik word.  Die blues-

beginsel van ’n verlaagde terts en septiem kom deurgaans in hierdie stuk 

voor.   
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Die eerste sin eindig met ’n lick in die linkerhand wat oor 2 mate strek (mate 

7-8).  Dit dien uitsluitlik as ’n skakel om na die subdominant te lei.   

 

Voorbeeld 282: Norton, Clock Rock uit Microstyles III, 5-8 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.10) 

 

6.2.7.4 Ritmiek 

Norton het die swing feel van die boogie-woogie-styl behou en het dit in 12/8  

noteer.  Die oktawe is strategies op die polse geplaas wat geaksentueer moet 

word. 

 

 Voorbeeld 283: Norton, Clock Rock uit Microstyles III, 1-3 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.10) 

 

In die korrekte uitvoeringspraktyk van rock ’n’ roll word die einde van ’n 

gesinkopeerde frase altyd beklemtoon (Norton 1994:13).  In Norton se 

Essential Guide to Pop Styles for Keyboard kom ’n voorbeeld van blues 

shuffle-styl voor wat byna identies is aan die styl in Clock Rock (Norton 

1994:13).  Eers by nadere ondersoek van ander voorbeelde in hierdie styl,  

verwys hy na Clock Rock as ’n voorbeeld van shuffle-styl.  Hier word die 

offbeats deurgaans beklemtoon. 
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Voorbeeld 284: Norton, Blues Shuffle (or Jive) uit Essential Guide to Pop 

Styles for Keyboard, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Essential Guide to Pop Styles for Keyboard, p.13) 

 

Daar kan dus met sekerheid gesê word dat die D-oktaaf in die regterhand 

van maat 1 geaksentueer moet word, selfs al het Norton dit nie so aangedui 

nie.  Op laserskyf 1 word twee kort voorbeelde van hierdie fragment gehoor.  

Die eerste (laserskyf 1, snit 54) het geen aksente nie, en die tweede wel.  Op 

die tweede opname (laserskyf 1, snit 55) is dit duidelik dat die aksente die 

ritmiese gang van die stuk komplimenteer, eerder as strem.  In vergelyking 

met die tweede opname, het die eerste opname merkbaar minder ritmiese 

vitaliteit. 

 

In mate 7-8 artikuleer Norton vir die eerste keer die baspatroon.  Die 

artikulasie moet duidelik wees om ritmiese opwinding te behou terwyl die 

regterhand nie speel nie 

 

Die antisipasie van die tweede pols in die regterhand van maat 11 moet 

geaksentueer wees om konsekwent te wees met die aksentuering van die 

laaste noot van ’n gefraseerde motief (soos die openingsfragment).  

 

In maat 15 kom nog ’n tipiese lick voor wat in blues shuffle-musiek gebruik 

word.  Dit word ook in die voorbeeld van hierdie styl in Essential Guide to Pop 

Styles for Keyboard aangehaal (1994:13). 
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Voorbeeld 285: Norton, Clock Rock uit Microstyles III, 13-16 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.10) 

 

Die artikulasie-aanduidings van die motief in maat 15 moenie letterlik 

opgeneem word nie.  Om telkens ’n breek in die klank te maak na die 

hoogste noot van hierdie lick sal die ritmiese vloei in hierdie vinnige tempo 

onderbreek.  In die openingsmotief, sowel as in die oorgang van mate 16-17, 

kan daar wel ’n klein skeiding gemaak word voordat die oktaaf (Eb) gespeel 

word.  So ’n skeiding verseker meer krag in die regterhand vir die uitvoering 

van die aksent op die eerste pols.   

 

Norton eindig die B-seksie met ’n gesinkopeerde oktaaf in die bas (maat 16).   

 

Die einde van Clock Rock is tegnies uitdagend omdat die moeilikste tegniese 

probleem van die stuk weer hier voorkom en deur licks in dubbelgrepe gevolg 

word.   

 

6.2.7.5 Pedaalgebruik 

Die vinnig-bewegende melodiese materiaal in die regterhand dwing die 

student om die stuk sonder pedaal te speel.  Geen gebruik van die pedaal is 

in hierdie stuk aangedui nie. 

 

6.2.7.5 Improvisasie 

Hierdie stuk maak slegs van basiese blues-harmonieë gebruik.  Uit ’n 

harmoniese oogpunt maak dit die stuk vir ’n beginner-improviseerder 

toeganklik.  Dit is egter nie die enigste faktor om te oorweeg nie.  In Clock 
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Rock speel die vinnige tempo ’n groot rol in die moeilikheidsgraad van die 

improvisasie, omdat die akkoordveranderinge vinniger op mekaar volg.   

 

In die rock ’n’ roll-styl by klavierspel kom baie herhaling van licks voor.  Om 

dieselfde lick na ’n akkoordverandering te speel, is tipies van hierdie styl.  

Hier volg ’n voorbeeld van ’n herhaalde lick: 

 

Voorbeeld 286: Improvisasie 1 op Clock Rock uit Microstyles III, 1-4 

 

Die ingeslote laserskyf 1 (snit 56) sluit ’n eenvoudige weergawe van ’n 

improvisasie in, waarin hierdie herhaling duidelik gewys word.  Daar kan 

heelwat aksente op tussenslae gebruik word om die ritmiese interaksie 

tussen die hande te stimuleer. 

 

Daar kan ’n dalende pentatoniese gebroke akkoord gebruik word om ’n 

alternatiewe einde te vorm: 

 

Voorbeeld 287: Improvisasie 2 op Clock Rock uit Microstyles III, 23-24 

 

Dit is belangrik dat ’n onderwyser so kreatief moontlik te werk moet gaan 

met die moontlike pianistiese vaardighede waaroor die student reeds mag 

beskik.  Voorbeelde hiervan is arpeggio’s, toonlere en/of fragmente van 

hierdie twee tegniese hulpmiddels.  Die onderwyser moet hierdie vaardighede 

benut om met “nuwe” idees vir improvisasie vorendag te kom.  Die student 

sal makliker met reeds bekende tegniese vaardighede improviseer.  Die 

gebruik van die pentatoniese gebroke akkoord in die voorafgaande voorbeeld 
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toon die moontlikheid van die praktiese toepassing van ’n eenvoudige 

tegniese vaardigheid om ’n sinvolle einde aan die musiek te verskaf.    

 

 

6.2.8  IV-1  A Whimsy  (Ragtime 12/8) 

 

6.2.8.1 Styl 

Norton se begeleidingsfiguur is tipies van die ragtime-styl, maar is verklein in 

omvang.  Die tipiese gefraseerde ritmiese materiaal in die regterhand is hier 

met behulp van saamgestelde vierslagmaat genoteer.  Die kombinasie van 

aksente en geartikuleerde frases gee aan die styl die ritmiese impetus, wat 

nodig is vir ragtime. 

 

6.2.8.2 Vorm 

Hierdie stuk volg nie die komponis se gebruiklike ABA-vormskema nie, maar 

skep ’n komposisie van slegs 16 mate lank, met twee sinne van agt mate elk.  

Die tweede sin se melodiese materiaal is soos ’n terugverwysing na die eerste 

sin, maar verskil en is een oktaaf hoër as voorheen.  In maat 10 voeg Norton 

ekstra harmonienote (terts) in die linkerhand by.  Vergelyk die linkerhand van 

maat 2 (sien voorbeeld 289) met maat 10 (sien voorbeeld 288): 

 

Voorbeeld 288: Norton, A Whimsy uit Microstyles IV, 10 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.1) 

  

Dit is een van die min stukke in Microstyles waar Norton nie ’n tag bygevoeg 

het nie.  
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6.2.8.3 Harmonie 

In die opening herinner die nootkeuse van die regterhand aan die blues-

toonleer op C met die insluiting van die mineurterts.  In die spesifieke 

ritmiese plasing van die toonhoogtes in maat 1 geniet die Eb meer 

beklemtoning as die E§ wat op die pols geleë is.  

 

 Voorbeeld 289: Norton, A Whimsy uit Microstyles IV, 1-2 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.1) 

 

In maat 4 eindig die eerste viermaatfrase met ’n dalende heeltoon-toonleer in 

die regterhand (sien voorbeeld 290).  Die gebruik van hierdie toonleer kom 

tradisioneel in jazz voor waar die kwint van die dominantvierklank verhoog 

word om in hierdie geval G7+5 te vorm (Aebersold 2000:14).  Alhoewel dit lyk 

asof die kwint hier verlaag is (Db), is dit eintlik die verhoogde kwart van 

hierdie heeltoon-toonleer wat Norton enharmonies geskryf het. Norton het 

die verhoogde kwint wel ingesluit, maar ook enharmonies as Eb genoteer.  

 

Voorbeeld 290: Norton, A Whimsy uit Microstyles IV, 4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.1) 

 

Die harmoniese beweging van maat 8 (voorbeeld 291) is D7(b9)-G7-C, en 

het ’n bekende klank wat meestal aan die einde van ’n frase voorkom.  

Hierdie motief maak van chromatiese beweging in dubbelnootsekste gebruik.   
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Voorbeeld 291: Norton, A Whimsy uit Microstyles IV, 7-8 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.1) 

 

Norton se harmoniese uitbreiding van die eenvoudige harmoniese struktuur 

van hierdie musiek kan duidelik gesien word in die progressie van mate 11-

12.  Hier sou die eenvoudigste kadensiële beweging Ic-V7 kon wees.  

 

Voorbeeld 292: Norton, A Whimsy uit Microstyles IV, 11-12 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.1) 

 

Norton ontwyk egter die direkte beweging na die dominant en gebruik die 

volgende progressie: Ic-vi-II-V  

 

6.2.8.4 Ritmiek 

Ragtime word gesien as ’n styl wat as voorloper gedien het vir stride en is nie 

tradisioneel met ’n swing feel gespeel of genoteer nie (Stockton 2004:1).  Die 

ragtime wat Norton hier as ’n 12/8 genoteer het, sluit dus wel ’n swing feel in 

en kan as ’n uitsondering op die reël gesien word.   

 

Norton behou die gebruiklike ragtime-begeleiding in die linkerhand van ’n 

enkelbasnoot wat na akkoorde spring.  Die feit dat hierdie begeleidingsfiguur 

deurentyd gehandhaaf word, stel ’n ritmiese en harmoniese basis daar wat 

die aandag meer op die melodiese materiaal laat fokus. 
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Die uitvoer van sestiendenote in hierdie swing feel (maat 12) is dieselfde as 

wanneer daar geen swing feel is nie (sien voorbeeld 292).  Die swing feel het 

slegs op die agstenote betrekking.  Alle ander nootwaardes bly onveranderd 

(Beale 1998:71). 

 

Norton dui aksente op sommige van die swak polsslae aan (sien die C in 

maat 1) en hierdie gebruiklike aksentuering van offbeats moet met oorgawe 

uitgevoer word omdat dit die ritmiese stabiliteit van die begeleidingsmateriaal 

komplimenteer. 

 

6.2.8.5 Pedaalgebruik 

Die staccato-begeleidingsmateriaal in die linkerhand dui daarop dat geen 

pedaal gebruik moet word nie. 

 

6.2.8.6 Improvisasie 

Die stride-begeleiding (afgelei van ragtime) is ideale begeleidingsmateriaal, 

omdat dit harmonies en ritmies baie sterk ondersteuning vir die regterhand 

bied.  Die koördinasie tussen die hande moet egter goed wees omdat die 

tegniese uitdaging van die spronge in die linkerhand die regterhand se 

improvisasie kan strem.   

 

In hierdie styl is dit moontlik om dubbelnootmotiewe in die regterhand te 

gebruik: 

 

Voorbeeld 293: Improvisasie 1 op A Whimsy uit Microstyles IV, 17-19 

 

 

Soos dit blyk uit bogenoemde voorbeeld, kan die mineur en majeurterts bo C 

om die beurt gebruik word om die blues-invloed te toon.  Die harmoniese 
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skema gebruik opeenvolgende dominantvierklanke en die klem kan in die 

regterhand op die terts en septiem van elke akkoord geplaas word om die 

harmoniese beweging te versterk. 

 

By die kadenspunte, soos aan die einde, kan daar ’n alternatiewe melodie in 

die regterhand voorgestel word, wat in teenoorgestelde rigting met die 

linkerhand beweeg: 

 

Voorbeeld 294: Improvisasie 2 op A Whimsy uit Microstyles IV, 32 

 

 

 

6.2.9  IV-3  Give It time  (Walking bass/Blues) 

 

6.2.9.1 Styl 

Norton het hierdie stuk in swing feel gekomponeer.  Dit in saamgestelde 

vierslagmaat genoteer.  Hy dui hierdie styl as Walking bass/Blues aan.  Dit is 

egter nie ’n akkurate aanduiding van die styleienskappe wat in hierdie 

komposisie teenwoordig is nie.  Dat dit wel ’n stuk met ’n walking-baslyn is, is 

waar, maar dit is nie streng in die blues-vormskema gekomponeer nie. 

 

Die boë oor die baslyn hoef volgens die mening van die navorser ook nie 

letterlik opgeneem te word.  Daar moet in gedagte gehou word dat die 

oorspronklike baslyn (soos gespeel sou word deur ’n kontrabas) nie legato 

gespeel word nie, maar pizzicato.  Die klanknabootsing van hierdie baslyn 

moet iets van die oorspronklike klank weergee.   
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In hierdie styl waar die hande onafhanklik van mekaar speel, kan dieselfde 

uitgangspunt as in kontrapuntale musiek gehandhaaf word om sodoende 

seker te maak dat die balans nie te veel in die guns van die melodie neig nie 

(Combrink 2004:2). 

 

6.2.9.2 Vorm 

Die stuk is twintig mate lank en kan in vyf viermaatfrases verdeel word.  

 

6.2.9.3 Harmonie 

Die term blues verwys as ’n musiekstyl na Afro-Amerikaanse volksmusiekstyl 

wat teen 1900 ontstaan het en ’n invloed op jazz en ander tipes populêre 

musiek in die V.S.A gehad het.  Blues as ’n styl van musiek het betrekking op 

’n spesifieke vormskema.  Dit is twaalf mate lank en het die volgende 

akkoordprogressie:  I (vier mate), IV (twee mate), I (twee mate), V (een 

maat), IV (een maat), I (twee mate). 

 

’n Diagrammatiese voorstelling van die akkoorde in G majeur sal soos volg 

lyk: 

 

  : G   C   G   G 

 

 C   C   G   G 

 

 D   C   G   G    : 

 

 

Norton behou in Give It Time die struktuur van die blues-vorm slegs vir 7 

mate, voordat hy afwyk.  Die baslyn gebruik reeds in maat 2 chromatiese 

note om die trapsgewyse beweging van die baslyn so egalig moontlik te 

maak. 
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Voorbeeld 295: Norton, Give It Time uit Microstyles IV, 1-3 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.4) 

 

Daar bestaan verskeie uitsonderings op die reël vir die harmonieë van ’n 

blues omdat daar verskeie variasies op die basiese harmoniese progressie 

bestaan.  Norton maak reeds hiervan gebruik in mate 5-6 waar hy in plaas 

van C – C – G ’n meer gesofistikeerde harmoniese beweging gebruik:  C–A7–

D–G.  

 

Voorbeeld 296: Norton, Give It Time uit Microstyles IV, 4-6 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.4) 

 

In maat 8 gebruik Norton die dominant-harmonie om sodoende die melodie 

weer te herhaal, maar dan een oktaaf hoër.  Die dominantharmonie in mate 

7-8 word deur die linkerhand geïmpliseer met ’n fragment in ’n swing feel-

agstenootritme. 

 

Die herhaling van die laaste frase is baie algemeen in jazz- en populêre 

musiek omdat dit die gevoel van die einde antisipeer.  Die laaste vier note 

van hierdie motief word as slot gebruik in ’n kadens waar die Bb in die 

melodie as die verlaagde tredesiem (Bb) van die D7-akkoord gesien kan 

word.  Die blues-invloed van hierdie verlaagde terts (van die tonikadrieklank) 
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gee aan die stuk ’n slot wat eie is aan hierdie styl omdat die derde pols 

geantisipeer word. 

 

Norton se gebruik van B en Bb  verdien aandag.  In mate 1, 3, 9 en 11 kom 

daar ’n B in die regterhand voor en word telkens gedupliseer deur ’n B in die 

linkerhand.     Wanneer daar egter ’n Bb in die regterhand voorkom word dit 

nie verdubbel in die linkerhand nie.  Daar verskyn elke keer ’n ander noot . 

 

6.2.9.4 Ritmiek 

Die melodie is deurgaans gesinkopeerd met vooruitnemings van die eerste 

pols wat telkens op die onderverdeling van die vierde pols gespeel word.  

Daar moet gelet word op hierdie note wat meestal beklemtoon is en kort 

gespeel word (sien die einde van maat 1,2,8,9 en 10).  Die gesinkopeerde 

melodiese materiaal kontrasteer goed met die konstante ritmiese dryfkrag 

van die walking bass. 

 

Norton maak in mate 12-14 van ’n lick gebruik wat herhaal, maar telkens op 

verskillende polse in die maat val.  Hierdie ritmiese verskynsel sorg vir ’n 

klemverskuiwing binne die lick. 

 

Voorbeeld 297: Norton, Give It Time uit Microstyles IV, 12-14 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles IV, p.4) 
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’n Presiese herhaling van die bogenoemde hemiola volg hierna in mate 16-

18.  Die herhaling van dieselfde kort motief in kombinasie met die ritmiese 

spanning wat die verplasing van aksente veroorsaak, sorg vir opwindende 

ritmiese energie in hierdie stuk. 

 

6.2.9.5 Pedaalgebruik 

Geen pedaal moet in hierdie stuk gebruik word nie.  Die student se 

linkerhand beskik oor die vermoë om die walking bass meer of minder 

detaché te speel, na gelang van persoonlike smaak.  Dit gee ’n bepaalde 

klankkleur aan die stuk indien hierdie artikulasie konsekwent gehou word.  

Hierdie subtiele onderskeid van hoe legato deur die linkerhand gespeel word, 

is slegs sonder die gebruik van pedaal hoorbaar. 

 

 

6.2.9.6 Improvisasie 

Die walking bass-begeleiding plaas die beginner-improviseerder onder baie 

druk omdat daar letterlik aan twee melodieë terselfdertyd gedink moet word.  

Dit is moeilik om die konsentrasie tussen twee hande te verdeel:  die een 

hand speel wat in die partituur staan en die ander hand improviseer binne die 

grense van die bepaalde akkoorde in hierdie stuk.  ’n Goeie manier om 

hierdie onafhanklikheid te stimuleer, is deur elke hand om die beurt een maat 

alleen te laat speel: 

 

Voorbeeld 298: Improvisasie 1 op Give It Time uit Microstyles IV, 1-4 

 

Hierna kan akkoorde in ’n herhalende ritmiese patroon in die regterhand 

gebruik word om die twee hande te integreer: 
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Voorbeeld 299: Improvisasie 2 op Give It Time uit Microstyles IV, 1-4 

 

 

Toonlere en arpeggio’s vorm ’n intergrale deel van die uitbreiding van 

improvisatoriese moontlikhede.  Daar moet gepoog word om fragmente uit 

toonlere en/of arpeggio’s vir improvisasie te gebruik om sodoende meer as 

net die akkoordnote te speel.  Vervolgens ’n voorbeeld van improvisasie waar 

’n kombinasie van gefragmenteerde arpeggio’s en toonlere gebruik word: 

 

Voorbeeld 300: Improvisasie 3 op Give It Time uit Microstyles IV, 1-4 

 

 

 

6.3  Wals 

 

Jazz-walse gebruik dieselfde karaktereienskappe soos in swing feel 

uiteengesit, maar is drieslagmaat-komposisies.  Hier word klem op die 

onderverdeling van die tweede pols gelê (Beale 1998:90).  Die derde pols 

word ook gewoonlik beklemtoon.  Dit vervul dieselfde funksie as die 

backbeat-beklemtoning in vierslagmaat.  Hierdie kenmerke is nie net van 

toepassing op Misty Day, vanweë die tempo en spesifieke inhoud van die 

stuk nie, maar dien ook as agtergrondkennis oor hierdie styl. 

 

In beide hierdie walse onder 6.3 bespreek, het Norton die konvensionele 

noteringsmetode binne ’n enkelvoudige drieslagmaat gebruik.  Die 
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saamgestelde (9/8) ekwivalent is nie vir enige van die walse in Microstyles 

gebruik nie. 

 

 

6.3.1  II-10  Misty Day  (Wals) 

 

6.3.1.1 Styl 

Die korrekte uitvoering van die jazz-wals-stylkenmerke in hierdie stuk hang 

van die student se vermoë af om die swing feel weer te gee.  Die uitvoering 

van die note in hierdie wals is nie tegnies uitdagend nie, maar die subtiele 

nuansering en aksentuering van sinkopasies is wel.  Die rede hiervoor is 

Norton se ballade-aanduiding (Gently ) en die melodiese kwaliteit van die 

musiek wat belangriker is as die ritmiek. 

 

6.3.1.2 Vorm 

Hierdie stuk is in twee seksies van 10 mate verdeel.  Elke seksie bestaan uit 

twee frases van vier mate elk, waarby Norton nog twee ekstra mate voeg 

(mate 9-10). Norton gebruik dieselfde melodiese materiaal vir die 

viermaatfrase in mate 1-4 as in mate 11-14.  Die samestelling van die mate 

vir die eerste tienmaatsin sien soos volg daarna uit: 4+4+2.  In die tweede 

tienmaatsin verander Norton egter die volgorde na: 4+2+4.   

 

In mate 17-20 kom die openingsmelodie in die linkerhand voor (wat later 

deur die regterhand oorgeneem word).  Dit dien as ’n koda wat met ’n 

plagale kadens afsluit.   

 

Voorbeeld 301: Norton, Misty Day uit Microstyles II, 17-20 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.12) 
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In bogenoemde notevoorbeeld is daar ’n drukfout waar die melodie van die 

linkerhand deur die regterhand oorgeneem word.  Hier volg ’n gekorrigeerde 

weergawe van die notevoorbeeld: 

 

Voorbeeld 302: Norton, Misty Day uit Microstyles II, 17-20 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.12) 

 

6.3.1.3 Harmonie 

Norton gebruik ’n ongewone plaasvervangingsakkoord in die harmoniese 

progressie in mate 8-10.  Hier beweeg die harmonie van die submediant (B 

mineur in tweede omkering - maat 8) na die dominant (A majeur - maat 10).  

Norton beweeg egter in plaas van na die supertonika in maat 9, na Bb 

majeur. Die chromatiese daling van hierdie harmoniese beweging sorg vir ’n 

egalige benadering na die dominant: B-Bb-A.  

 

Voorbeeld 303: Norton, Misty Day uit Microstyles II, 8-10 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.12) 

 

6.3.1.4 Ritmiek 

Hierdie jazz-wals maak staat op ’n baie goeie sin vir antisipasie en swing feel.  

Wat dit moeilik maak, is die feit dat die begeleiding so staties is.  Daar is dus 

geen begeleiding wat die jazz-wals se groove suggereer nie.  Die student kan 
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sy/haar begrip van hierdie ritmiese aspek van die jazz-wals slegs toon deur 

die tydsberekening waarmee die melodie uitgevoer word. 

 

Die openingsmelodie se ritme kan hoofbrekens veroorsaak omdat Norton die 

genoteerde antisipering (agstenoot na kwartnoot) met die volgende swing 

feel-aanduiding kombineer.   

 

 

Wat aan die begin van die stuk ritmies verlang word, is die omgekeerde ritme 

van die agstenoot en kwartnoot onder die triool-aanduiding.  Die resultaat is 

dus ’n ietwat verlengde openingsnoot.  Indien daar met die korrekte swing 

feel gespeel word, sal die hoë D aan die einde van maat 1 korter wees en 

later in die maat gespeel word as wanneer dit nie met swing feel gespeel 

word nie.  Vergelyk die verskil in die ritme as dit met eweredige agstes 

gespeel word en daarna met swing feel gespeel word. 

 

Voorbeeld 304: Norton, Misty Day uit Microstyles II, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles II, p.12) 

 

Dieselfde gesinkopeerde ritmiese idee wod gebruik om die eerste frase voort 

te sit.  Vanaf maat 9 gebruik hy slegs twee note van die openingsmotief en 

wel in ’n dalende beweging.  Dit sluit die eerste musikale volsin af in maat 

10.   

 

6.3.1.5 Pedaalgebruik 

Norton dui deurgaans een pedaal per maat aan, behalwe in maat 12 waar hy 

die pedaal op elke kwartnoot laat wissel.  In hierdie dromerige klankbeeld ly 
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die melodiese helderheid nie daaronder nie.  Daar moet egter nog steeds 

seker gemaak word dat die legato verkry word deur vinger-legato. 

 

6.3.1.6 Improvisasie 

Hierdie wals se begeleiding leen homself nie heeltemal om as basis vir 

improvisasie gebruik te word nie, omdat dit nie duidelike harmonieë 

suggereer nie.  As daar in gedagte gehou word dat die student die stuk reeds 

ken, stel dit die geïmpliseerde harmoniese struktuur tot die beskikking van 

die student, en moet hy/sy (net soos Norton) die belangrikste akkoordnote in 

die regterhand gebruik om sodoende die akkoorde duidelik aan die luisteraar 

te maak.   

 

Die grootste nadeel van hierdie soort yl begeleidingsmateriaal, wat ritmies 

ook staties is, is die ontmoedigende effek wat dit op die student se 

aanvanklike improvisasie-pogings sal hê.  Tensy die student ’n beweeglike 

melodie in die regterhand improviseer wat ritmies, sowel as harmonies die 

musiek aandryf, sal die improvisasie harmonies te yl klink.  

 

Daar moet in hierdie improvisasie gepoog word om soveel moontlik arpeggio-

figure te gebruik.  Hierdie voorbeeld gebruik triole om die swing feel met 

arpeggio-fragmente te kombineer: 

 

Voorbeeld 305: Improvisasie 1 op Misty Day uit Microstyles II, 1-4 

 

 

Norton stel die gebruik van pedaal in die oorspronklike voor, maar in ’n 

improvisasie soos bogenoemde voorbeeld kan die aanwending van pedaal 

aangepas word om by die spoed van die melodiese materiaal te pas.  Die 

ritmiese energie van ’n melodie word verminder sodra pedaal bygevoeg word 
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omdat die perkussiewe impak van elke noot verminder word indien daar 

pedaal gebruik word.  Die diskresie van die improviseerder bepaal of die 

dromerige effek ook in die improvisasie behoue moet bly of slegs in Norton 

se komposisie moet figureer. 

  

Wanneer ’n linkerhandbegeleiding ritmies te staties is, kan die improviseerder 

self besluit om die note/akkoorde in dieselfde maat te herhaal om sodoende 

die groove aan te help.  Hier volg ’n voorbeeld van hierdie effek, soos 

toegepas in mate 4-8: 

 

Voorbeeld 306: Improvisasie 2 op Misty Day uit Microstyles II, 5-8 

 

 

Wanneer stylkonsepte tydens ’n improvisasie binne rekening gehou word, 

kan klein veranderinge (soos in voorbeeld 306) aangemoedig word. 

 

 

6.3.2  III-11 Orchid Garden (Jazz-wals) 

 

6.3.2.1 Styl 

Dit is een van die mees atmosferiese stukke uit Microstyles.  Norton slaag 

daarin om die rustige atmosfeer van hierdie stuk met die gesinkopeerde ritme 

van ’n jazz-wals te kombineer.  Norton dui ’n tempo aan wat bydra tot ’n 

rustige atmosfeer en gebruik dinamiese aanduidings wat slegs die sagter 

toonvlakke benut, met een uitsondering in maat 13. 
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6.3.2.2 Vorm 

Hierdie stuk begin met twee viermaatfrases (mate 1-8).  Die 

openingsmateriaal (mate 1-4) kom drie keer in hierdie stuk voor. Norton skryf 

twee fragmente van twee mate elk (mate 9-10 en mate 11-12) as skakel na 

’n viermaatfrase (wat op ’n A mineurakkoord begin) wat in maat 13 begin.  

Die triool-motief in hierdie frase kontrasteer met die res van die stuk.   

 

Norton herhaal die openingsmateriaal een oktaaf laer in mate 17-20.  Vanaf 

mate 17-24 kan die konstruksie weer as twee viermaatfrases waargeneem 

word.  Vanaf maat 25 kom die laaste viermaatfrase voor, waarin Norton 

weereens terugverwys na die openingsmateriaal. 

 

6.3.2.3 Harmonie 

Norton se harmoniese gebruik is ryk deurdat hy akkoordvreemde note 

byvoeg asook akkoorde uitbrei tot vyf- en sesklanke.  In die openingsakkoord 

voeg hy ’n majeur sekst by (wat dieselfde harmoniese funksie as ’n majeur 

septiem vervul (Levine 1989:33)).  Die verryking of uitbereiding van ’n 

majeurdrieklank deur middel van ’n sekst of majeur septiem bereik dieselfde 

harmoniese doel – dit verskil natuurlik in kwaliteit.  Die toevoeging van ’n 

mineurseptiem, oftewel dominantseptiem verander die funksie van die 

akkoord.  

 

In maat 11 maak Norton ’n modulasie wat soos ’n tussendominant kon 

funksioneer en na die dominant (C majeur) lei, maar in stede hiervan beweeg 

hy na die dominantvierklank op E, wat na ’n modulasie na die mediant (A 

mineur) lei.  
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Voorbeeld 307: Norton, Orchid Garden uit Microstyles III, 11-14 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.11) 

 

Die modulasie na A mineur in maat 13 is egter van korte duur aangesien die 

musiek terugkeer na die dominant van F majeur in maat 16.  Norton berei die 

dominant in maat 15 voor met die seweklank op G mineur. 

 

Voorbeeld 308: Norton, Orchid Garden uit Microstyles III, 15-16 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.11) 

 

6.3.2.4 Melodie 

Vir die eerste twaalf mate bou Norton die melodie op die ritme van die 

openingsmotief (sien mate 1-4 in voorbeeld 309).  ’n Nuwe motief in triole 

verskyn die eerste keer in maat 13.   

 

Voorbeeld 309: Norton, Orchid Garden uit Microstyles III, 1-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.11) 

 

In maat 17 is die swing feel en die melodie vir die eerste keer in die 

linkerhand.  Die pianis moet hier sorg dat die melodie duidelik hoorbaar is en 

die regterhand lig speel om goeie balans te verseker.  Die navorser stel voor 
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dat dieselfde duidelike oplossings van teruggehoue note (soos onder andere 

in maat 8) hier in die melodie van toepassing is.  

 

Voorbeeld 310: Norton, Orchid Garden uit Microstyles III, 17-20 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.11) 

 

In maat 21 neem die regterhand weer die melodie in sy oorspronklike ligging 

oor, maar word die momentum tot ’n stilstand gebring in maat 23.  Norton 

vergroot die ritme van die motief in die regterhand mate 23-24. 

 

Voorbeeld 311: Norton, Orchid Garden uit Microstyles III, 23-28 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.11) 

 

Die musiek skep die indruk van ’n einde in maat 25, maar dan keer die tema 

van die opening weer terug in die altstem.  

 

Soos gewoonlik die gebruik is in baie stukke uit Microstyles, laat Norton die 

openingsmelodie aan die einde een oktaaf hoër speel, maar hierdie is ’n 

uitsondering (maat 17).  Norton laat die melodie in die linkerhand voorkom 

(een oktaaf laer as aan die begin) en gee aan die regterhand akkoorde in 

kwartnoot-polsering om die ritmiese en harmoniese momentum aan te dryf.   
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6.3.2.5 Ritmiek 

Anders as in Misty Day, word die wals-groove ondersteun deur ’n 

linkerhandparty wat die tweede pols aksentueer.  In Misty Day was die 

linkerhand meer staties – hier word nou ’n akkoord op die tweede pols in die 

meeste mate van die linkerhand geplaas.  Die spronge in die linkerhand wat 

telkens van ’n basnoot na ’n dubbelgreep beweeg, herinner aan stride-styl.   

 

Die melodiese materiaal moet met swing feel gespeel word en dit word deur  

 aan die begin van die stuk aangedui. 

 

Soos voorheen in hierdie studie genoem is, moet sinkopering of antisipasies 

telkens met ’n aksent uitgevoer word om die ritmiese dryfkrag daarvan uit te 

lig.  In ’n meer melancholiese stuk soos Orchid Garden is hierdie reël steeds 

geldig, selfs al het Norton dit nie aangedui nie.  Die mate van aksentuering 

sal hier aansienlik minder wees as in vinniger of meer ritmiese komposisies.    

 

6.3.2.6 Pedaalgebruik 

Alhoewel Norton con ped. aandui, moet daar steeds gewaak word in gevalle 

soos aan die einde van maat 4 waar die tenoorstem van ’n majeur noon 

chromaties na ’n mineurnoon beweeg.  Hier moet die pedaal op die derde 

pols gewissel word, selfs al is dit nie so gespesifiseer nie. 

 

Voorbeeld 312: Norton, Orchid Garden uit Microstyles III, 3-4 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.11) 
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Daar kan op die eerste twee polsslae van van maat 8 pedaal bygevoeg word 

om die teruggehoue kwart wat oplos, skoon te laat wissel (sien voorbeeld 

313).  Norton dui egter ander vingersettings aan wat legato met behulp van 

die pedaal aanmoedig. Selfs al het ’n komponis die gebruik van pedaal 

aangedui, is die navorser van mening dat daar deurgaans in sulke gevalle op 

vinger-legato staatgemaak moet word, eerder as op die effek van 

aaneenlopende klank, danksy die gebruik van pedaal. 

 

Voorbeeld 313: Norton, Orchid Garden uit Microstyles III, 6-8 

 

(Uit: C. Norton, Microstyles III, p.11) 

 

6.3.2.7 Improvisasie 

Hier is ’n baie goeie voorbeeld van die tipe veranderinge wat ’n 

improviseerder noodgedwonge tydens ’n improvisasie moet maak.  Die hele 

stuk leen hom tot improvisasie omdat die linkerhandparty geskik is daarvoor: 

dit het ’n basiese ritme wat die groove sal vasstel, maar bied ook ’n duidelike 

harmoniese raamwerk.   

 

In mate 17-20 het Norton egter die melodie in die linkerhand geplaas teenoor 

akkoorde in die regterhand (sien voorbeeld 310).  Hier het die improviseerder 

een van twee opsies:  

 

a) die begeleiding kan in die regterhand bly (met ander woorde 

dieselfde as Norton se geskrewe akkoorde vir hierdie vier mate) met 

die linkerhand wat ’n nuwe melodie improviseer, of as alternatief,  
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b) die begeleidingsfiguur van die eerste vier mate kan hier gebruik 

word in die linkerhand.  Die eerste vier mate word soos aan die begin 

as ’n basis vir die improvisasie gebruik omdat die geïmpliseerde 

harmonieë ooreenstem.   

 

Met die improvisasie is dit moontlik om dieselfde liriese karakter van die 

oorspronklike komposisie te behou.  Die herhaling van dieselfde ritmiese 

patroon om ’n sekwens te vorm, kan met tertse gekombineer word, wat die 

harmonie verryk: 

 

Voorbeeld 314: Improvisasie 1 op Orchid Garden uit Microstyles III, 1-4 

 

 

Die register waarin daar aan die einde geïmproviseer word, hoef nie ooreen 

te stem met Norton se gekose register in die oorspronklike komposisie nie.  

Die swing feel moet ook deurgaans hier in die ritardando behou word: 

 

Voorbeeld 315: Improvisasie 2 op Orchid Garden uit Microstyles III, 25-

28 

 

 

Tydens die improvisasie op mate 13-16 kan die improviseerder die triool-

motief van die oorspronklike met sy/haar eie materiaal vervang.  Dit is 

moontlik om in plaas van die ritmiese vitalitiet van die triool-motief ’n veel 
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eenvoudiger melodie te improviseer.   Die harmoniese raamwerk vir hierdie 

mate moet egter steeds dieselfde as in die oorspronklike komposisie bly. 

 

Voorbeeld 316: Improvisasie 3 op Orchid Garden uit Microstyles III, 13-

16 
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