
Welkom op mijn eindexamenconcert. Een concert waarin ik een concept laat zien, genaamd ‘Series’. 

De stukken die ik heb gecomponeerd zijn in de basis bedacht vanuit het Serialisme. 

 Serialisme 
 (het componeren van) seriële muziek. Seriële muziek is muziek waarbij een of meer elementen  
 (metrum, ritme, dynamiek, timbre, toonhoogte en eventueel duur) worden bepaald door van  
 tevoren bepaalde meetkundige of rekenkundige reeksen. 

De muziek is gecomponeerd met in de basis de restrictie van telkens een set van twee noten. Dit is 
uiteindelijk uitgewerkt in zes nummers die met elkaar in verbinding staan.  
De basis van het schilderij bestaat uit enkel horizontale en verticale lijnen en primaire kleuren en zwart. 

Het concert verloopt in drie verschillende cycli die zich tegelijkertijd afspelen: opbouw/afbraak, dag/
nacht en het verband tussen de noten en progressies uit de zes nummers. 

 

De basis van deze voorstelling mag dan voortkomen uit het Serialisme, echter bestaat muziek voor mij uit 
gevoel en uit samenspel. De basis is daarmee echt de basis, daar bovenop is ruimte voor veel improvisatie 
en eigen interpretatie van de artiesten. Je hoort en ziet dat terug in de vele solo’s en de toevoegingen aan 
het schilderij. Dat is voor mij wat kunst onderscheidt van andere zaken. 
 

In de volgende pagina’s wordt verder ingegaan op de Serialistische aspecten van de voorstelling. Houd 
daarbij in gedachten dat dat de basis is, maar dat er tussendoor veel meer gebeurt dan er op papier kan 
worden neergeschreven. 

Veel plezier! 
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Figuur 1. Weergave van noten in de zes nummers. De verticale as stelt de toonhoogte voor van de noten a t/m g. Op de 
horizontale as bovenaan staan de Nummers weergegeven. De gekleurde vlakken geven de gebruikte noten aan en de 
match tussen de verschillende nummers. 

In Figuur 1 zijn de Serialistische verbanden in de muziek visueel gemaakt. Je ziet daarbij dat de nummers 
‘van buiten naar binnen’ met elkaar in verband staan: 

 Nummer 1 matcht (rood en grijs) met Nummer 6 
 Nummer 2 matcht (blauw) met Nummer 5 
 Nummer 3 matcht (groen) met met Nummer 4 
 

Figuur 2. Weergave van de verschillende scenes in het schilderij in belangrijkste punten per Nummer. 

In Figuur 2 wordt de basis van het schilderij weergegeven. Deze aspecten vind je terug in de uitleg op de 
volgende pagina’s. 
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Nummer 1 

Nummer 1 draait om de noten d en c, in rood weergegeven in Figuur 3. De akkoorden, in grijs 
weergegeven, draaien in 24 maten letterlijk om deze twee noten heen; als een tornado. Alle twaalf 
grondtonen worden aangedaan. Nummer 1 staat daarmee voor afbraak. 

Figuur 3. Weergave van noten in Nummer 1, waarbij de kern-noten in rood zijn weergegeven en de grondtonen van de 
akkoorden in grijs zijn weergegeven. 

 

sanne verbogt - series 3



In de tekening volgt de lijn de dynamiek van de muziek (zie Figuur 4). Hiermee wordt duidelijk dat het 
schilderij en de muziek samenhangen. 
 

Figuur 4. Weergave van schilderij in Nummer 1. 
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Nummer 2  

Nummer 2 bestaat uit twee delen. Het eerste deel draait om dezelfde noten als Nummer 1, echter is de 
tendens anders. De muziek is lichtvoetiger omdat er geen complete akkoorden worden gespeeld.  

In het schilderij wordt eerst wat kleur aangegeven (zie Figuur 5). Daarmee wordt mijn voorliefde voor 
statistiek verbeeld - het afgebeelde zou een grafiek kunnen voorstellen -, wat ook weer een link is met de 
geschreven muziek dat ook draait om reeksen/series en verbanden. 

 Statistiek 
 tak van de wiskunde die zich bezighoudt met verzamelingen kwantitatieve gegevens. 

De kleuren die worden gebruikt zijn de drie primaire kleuren. Zij staan voor de basis waaruit verder 
opgebouwd gaat worden. 

 Primaire kleuren 
 kleuren waaruit alle andere kleuren worden gemengd. 

Figuur 5. Weergave van schilderij in Nummer 2. 

Vervolgens worden ramen en deuren getekend. Vanaf hier is het duidelijk dat het gaat om het opbouwen 
van huizen. De ramen en deuren zijn ook enkel in horizontale en verticale lijnen getekend.  

Wanneer de ramen zijn getekend volgt een intermezzo tussen piano en basgitaar. Dit intermezzo keert 
terug in Nummer 5. 

Het tweede deel bestaat uit een akkoordprogressie van vier akkoorden. Deze akkoordprogressie keert 
terug in Nummer 5. Tijdens deze progressie worden de huizen volledig ingekleurd. 
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Nummer 3 

Nummer 3 draait om een andere set van twee noten dan de vorige twee nummers: de noten f# en g. 

In het schilderij komt er letterlijk een extra dimensie. In Figuur 6 is te zien dat er zowel een laag onder als 
een laag boven de huizen wordt geplaatst. Hiermee kan met ‘de werkelijkheid’ worden gespeeld. 

bovenlaag 
huizen 
onderlaag  

Figuur 6. Het plaatsen van de boven- en onderlaag in het schilderij. 

In Nummer 3 vindt de overgang naar de avond plaats. De achtergrond van het schilderij kleurt 
donkerblauw en de ramen gaan één voor één aan.  

Nummer 4 

Nummer 4 heeft in de basis de noten b en c als uitgangspunt, echter in de melodie zijn dezelfde noten als 
Nummer 3, f# en g de hoofdtonen.  

In Nummer 4 vindt de overgang naar de nacht plaats. Een duisterdere kleur waar de muziek op inspeelt. 

Vanaf maat 54 vindt de overgang naar de ochtend plaats. Hetzelfde thema wordt gespeeld, maar de 
onderliggende progressie en toonsoort verandert en wordt vrolijker/lichter. Ook het schilderij gaat in deze 
overgang mee. 

Nummer 5 

Nummer 5 breekt zich los van de andere nummers gezien het feit dat er geen twee noten als basis zijn 
gekozen in de compositie. Halverwege het nummer schuift de progressie van Nummer 2 onder de melodie 
van Nummer 5 en in de laatste 16 maten keert ook het intermezzo uit Nummer 2 terug. Hierdoor is de 
verbinding tussen de andere nummers nog steeds aanwezig. 

In Nummer 5 vindt de overgang naar overdag plaats. De cycli is rond en er is plaats voor nieuwe groei. 
Voor het eerst worden er andere kleuren dan de primaire kleuren gebruikt. Zo is er ruimte voor groen dat 
in bloei komt en de bouw van nieuwe huizen.  

Nummer 6 

Het slotnummer bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat een thema van drie noten centraal: de d, 
de f en de g. De noot d legt de verbinding met Nummer 1 en Nummer 2 en de noot g legt de verbinding 
met Nummer 3 en Nummer 4.  

Het nummer vervormd naar het einde toe steeds sterker naar Nummer 1. Vanaf maat 36 wordt de 
akkoordprogressie van Nummer 1 ingezet, waarna de blaasinstrumenten één voor één overgaan in de 
partij van Nummer 1. Uiteindelijk komt het thema met de twee noten, d en c, terug. In de twee slotmaten 
blijven deze twee noten over: de cyclus is rond. 
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Met medewerking van: 

Benjamin Scheltema   -    kunstenaar 
Marloes Weijenhoven   -   licht 
Koert van den Bosch   -   geluid 

Frans van der Burgt   -   drums 
Ronald Kool    -   piano 
Erik den Tuinder   -   gitaar 
Stefan Maas    -   percussie 

Joost Verbraak    -   trompet, trombone en sousafoon 
Jürgen van Nijnatten   -   trompet 
Léon van Giezen   -   trompet 
Lars de Bie    -   trombone en bastrombone 
Mark Stroop    -   trombone 
Peter Broekhuizen   -   baritonsaxofoon 
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