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Trompetmuziek voor 
conservatoriumstudent
Van de Hongaarse uitgever Akkord hebben we vaker blad muziek 
voor blazers beschreven. Ditmaal gaat het over Three Pieces for 
Trumpet and Piano van Máté Hollós. Hij richtte in 1989 met 
Akkord de eerste private muziekuitgeverij na een 40-jarig staats-
monopolie op. 
De bladmuziek bestaat uit Larghetto capriccioso, Largo arioso en 
Presto scherzante. Inhoud: pianopartij plus een C- en Bes-trompet-
partij. Trompettist Joop van der Louw: ‘Om de compositie te kunnen 
spelen, heb je conservatoriumniveau nodig, eind tweede of begin 
derde jaar. Dat geldt voor beide partijen. En neem de C-partij: de Bes-
ligging maakt het nóg moeilijker.’
Het eerste deel draait om het interval F-A of A-F en om zeer lastige, 
terugkerende ritmen, zoals snelle sextolen waarvan je alleen de eerste 
helft moet spelen of één nootje. Ook moet je sextolen binden over 
anderhalf octaaf, wat een flinke legatotechniek vereist. Dit deel bevat 
veel lipwerk, ventielen komen er nauwelijks aan te pas. Het tweede 
deel is melodisch geschreven, maar niet minder moeilijk. Het is lang-
zaam en je mag slechts om de vijf maten ademen. Alleen geschikt 
voor trompettisten met een superconditie dus. Na de vermoeienissen 
van dit deel moet je aan het einde nog naar een hoge A – lastig op de 
C-trompet. Het scherzando, deel drie, is een tongslagstuk. Het is het 
minst moeilijke deel en klinkt ook het leukst. Van der Louw: ‘Gek 
alleen dat bij een hoog tempo een fragmentje met zestienden op 
de lage G wordt voorgeschreven, de een na laagste noot op deze 

trompet. Dat is geen sinecure, die G’s 
zou ik octaveren.’
Om je publiek mee te nemen, moet je 
niet alleen technisch zeer goed zijn. Je 
moet er wat van maken. Speel het overtui-
gend, liefst een beetje theatraal, want het 
is niet meteen uit zichzelf leuke speel-
muziek. Op het laatste deel na dan. 
 HvH, met dank aan Joop van der Louw
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Barokcelloduetten 
voor ieder niveau
Op zoek naar mooie celloduetten? 
Lees dan verder. Walhall en Urtext 
hebben verschillende barokduetten 
uitgegeven, van heel makkelijk tot 
behoorlijk moeilijk. De duetten van 
Michel de la Barre (ca.1675-1745) 
zijn met een jaar of twee celloles 
prima te spelen. Je kunt ze overigens 
ook op fagot of basgamba uitvoeren. 
De partijen zijn gelijkwaardig aan 
elkaar, wat voor beginners leuk is. 
Speel je ze met je leraar, dan klinkt 
het niet alsof hij een flinke stap terug 
moet doen voor jou en bovendien 
kan je zelf de eerste partij spelen en 
geef je de tweede aan je docent. De 
muziek klinkt al snel leuk. Het enige 
nadeel is dat de meeste stukken uit 
deze bundel steeds met hetzelfde 
ritme eindigen. Dat is een soort 
muzikale handtekening die na een 
tijdje gaat vervelen. Maar het enorme 
voordeel is: instant succes!
Een stuk moeilijker zijn de duetten 
van Platti (1697-1763). Zij heten ove-
rigens voor cello en basso continuo te 
zijn, maar als die continuo alleen uit 

een cello bestaat, heb je alsnog een 
celloduet. De cellist moet hiervoor de 
tenorsleutel kunnen lezen en in posi-
tie kunnen spelen. Ben je handig, dan 
kun je het redelijk van blad lezen. 
Studeren verdient echter de voorkeur, 
anders doe je deze mooie muziek 
tekort. De partijen zijn redelijk gelijk-
waardig aan elkaar, hoewel de eerste 
iets moeilijker is qua snelle loopjes en 
sleutelwisselingen.
Voor wie echt z’n tanden wil zetten 
in een moeilijk set duetten is er 
Marcello. Dit zijn eigenlijk triosonates 
voor twee celli en basso continuo. 
Ritmisch lastig, veel positiespel en 
dito sleutelwisselingen voor de twee 
celli (continuo is vrij eenvoudig). 
Maar het is zo mooi, dat hard stude-
ren zeker de moeite waard is. HvH

MICHEL DE LA BARRE – SUITES XX AND XXI (1725)
EDITION WALHALL, PB-002 (18006)
GIOVANNI BENEDETTO PLATTI – 12 SONATEN – 
BAND II
EDITION WALHALL, EW 840
BENEDETTO MARCELLO – VI SONATA A TRE – 
OPUS II (2 BANDEN)
URTEXT, G208 (SONATA I-III), URTEXT, G209 
(SONATA IV-VI)
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