
© Dirk Lievens stringfun.com fase 3

 

1. OEFENINGEN 
A. legato: op de schouder, dan op de viool 
B. linkerhand-pizzicato met één vaste vinger  
C. vingeroktaaf 

2. WEET JE NOG? 
- De toonladder heeft 8 trappen, de eerste is gelijk aan de laatste 
trap. 
Zeg de toonladder van re (D), sol (G) en la (A) 
Speel nu deze toonladders met het volgende ritme:  

- Als er een halve toon tussen twee noten zit, dan speel ik de vingers tegen elkaar. 
Als er een hele toon tussen twee noten zit, dan speel ik de vingers ver uit elkaar. 

3. KLAP, TOKKEL EN STRIJK 

 

4. STRIJK 5 KEER ZONDER JE BOOG OP TE TILLEN! 

 

5. TOKKEL  
Kies zelf de snaar! Kijk goed welke vingers tegen elkaar staan. 
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fase 1 stap 4 2 snaren lezen en spelen
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1. OEFENINGEN
A. van trek-trek, steek steek naar legato: op de schouder, dan op de viool (film)
B. eerste vinger op de mi snaar, alle vingers spelen linkerhand-pizzicato één voor
één de andere snaren. (film)
C. vingeroktaaf

2. WEET JE NOG?
- De toonladder heeft 8 trappen, de eerste is gelijk aan de laatste trap.
Zeg de toonladder van re (D), sol (G) en la (A)
Speel nu deze toonladders met het volgende ritme:

- Als er een halve toon tussen twee noten zit, dan speel ik de vingers tegen elkaar.
- Als er een hele toon tussen twee noten zit, dan speel ik de vingers ver uit elkaar.

3. KLAP, TOKKEL EN STRIJK

4. STRIJK 5 KEER ZONDER JE BOOG OP TE TILLEN!
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6. TOKKEL EN STRIJK! (STAP 25 nr 6) 
Verzin een titel bij dit stuk! Zorg dat je de titel kan horen! 

7. TOKKEL EN STRIJK! (STAP 25 nr 7) 
Verzin een titel bij dit stuk! Zorg dat je de titel kan horen! 
 

8. MAAK ZELF EEN STUK 
Zoek 3 gekke geluiden die je met je viool kan maken en verzin 
er een verhaal bij! 

9. STRINGFUN PIECES 

10. OUDERS/LEERKRACHT 

©Stringfun Dirk Lievens

5. TOKKEL
Kies zelf de snaar! Kijk goed welke vingers tegen elkaar staan.
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