
Diatonic Button-Harmonica (Squeezebox) with twisted 5th button on the inside row

Celtic on Squeezebox

Let’s play Celtic

Information

Play with pleasure : Celtic CF 1a

Wim Kolk

Ireland

Scotland 

Wales

Cornwall

Brittany

Galicia Asturias

Isle of Man

© w.kolk56@live.nl Celtic Voorblad Information CF 1a

aug2015wvdk

www.ggms.nl



Diatonic Button-Harmonica (Squeezebox) with twisted 5th button on the inside row

Celtic on Squeezebox

contents: 1a CF

Title Style (Region) Country

1 Celtic on Squeezebox Algemeen

2 An dro 1 An Dro Bretagne France

3 Air Air Cornwaal England

4 Fandango Fandango Galicia Spain

5 Hornpipe Hornepipe Wales England

6 Jig Jig Ireland Ireland

7 Jota (Xiota) Jota Asturias Spain

8 Reel Reel Ireland Ireland

9 Strathspey Strathspey Scotland Scotland

10 Waltz Waltz Isle Man crown 

dependency

© w.kolk56@live.nl Celtic Voorblad Information CF 1a

aug2015wvdk

www.ggms.nl



Diatonic-Button-Harmonica (Squeezebox) CF with twisted 5th button on the inside row 

Celtic on Squeezebox 
 

(Music style) 
 

Celtic music 

 

© w.kolk56@live.nl Celtic on Squeezebox aug2015wvdk 
  www.ggms 

 
Keltische muziek 

 

 

 

 

 

 

Celtic on Squeezebox 

Met deze methode probeer ik de weg vrij te maken voor de 
Trekharmonica bespeler aangaande Keltische muziek. 

Hoewel er enige beperkingen zijn, maar dat maakt dit 
instrument ook zo aantrekkelijk, is het goed te doen om 
Celtic op het instrument te spelen 

Enige theoretische kennis is vereist en zal in de loop van 
deze methode worden toegelicht 

Met dank aan :Gerard Gerritsen. 
Studenten advies : Meri Frakking and Inge Vos 
Aanvullende teksten uit Wikipedia de vrije encyclopedie 

Let’s play Celtic 
Play with Pleasure : Celtic 

Wim Kolk 

Het is niet goed mogelijk om vanuit een 
etnomusicologisch standpunt een definitie te 
geven, omdat sprake is van muzikale traditie 
van verschillende culturen. Ondanks deze 
verschillen valt een belangrijke 
gemeenschappelijke deler binnen deze 
culturen te onderkennen. Als we deze dan in 
ogenschouw nemen, mogen we Keltische 
muziek als volgt definiëren: 

Keltische muziek is de verzameling van 
muziekstijlen, die voortkomt uit de traditionele 
volksmuziek uit landen of gebieden waar men 
een Keltische taal spreekt of recentelijk heeft 
gesproken. 

Deze talen en de overeenkomstige regio's zijn: 

 Gaelisch of Gaelic: de Gaeltacht, 
regio's in Ierland waar Iers-Gaelisch 
wordt gesproken, Schotland (UK, 
voornamelijk de Hooglanden en 
eilanden), het eiland Man en bepaalde 
regio's in Canada 

 Kymrisch: Wales 

 Cornisch: Cornwall 

 Bretons: Bretagne 

Soms wordt het Noord-Spaanse Galicië en 
Asturië ook onder de Keltische gebieden 
gerekend, hoewel de gesproken volkstaal niet 
Keltisch is, maar verwant is aan het Portugees. 
Daarbij gaat men uit van mythologische (met 
een connectie naar Ierland) en archeologische 
gronden, waarmee men een Keltische identiteit 
aan deze streken heeft gekoppeld. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaelisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaelic
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaeltacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaelisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotse_Hooglanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Man_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Welsh_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wales
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornwall
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretons_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretagne_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galici%C3%AB_(Spanje)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asturi%C3%AB_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portugees
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Enkele musicologische aspecten van de 
Gaelisch-Keltische stijl 

De muziek van de Keltisch-sprekende 
gebieden is onderling zeer verschillend en 
daarom onmogelijk onder één noemer te 
plaatsen. Gewoonlijk wordt met de term 
Keltische muziek in de meeste gevallen 
verwezen naar de Gaelisch-Keltische stijl 
(voornamelijk Iers en Schots). 

Omdat de laatstgenoemde stijl zeer 
karakteristiek is, kan een aantal duidelijke 
kenmerken aangewezen worden met 
betrekking tot typische verschillen ten opzichte 
van de conventionele westerse muziek. 

 

 

Toonsysteem 

Terwijl de conventionele westerse muziek 
vooral is geënt op het toonsysteem van majeur 
en mineur, is de Gaelisch-Keltische muziek 
overwegend gebaseerd op de zogenaamde 
folkmodaliteit. Hierin zijn drie groepen 
toonladders te onderscheiden: diatonische 
heptatonische toonladders, de hexatonische 
en pentatonische toonreeksen: 

 Modaal: hierbij wordt gebruikgemaakt 
van diatonische toongeslachten (of: 
modi = meervoud van modus), die 
vergeleken mogen worden met die van 
de oude kerktoonladders (hieronder 
weergegeven in de eenvoudigste vorm 

met behulp van stamtonen). In de 
Gaelisch-Keltische muziek (doch ook 
in de muziek van Bretagne) worden 
vier typen modi overwegend 
toegepast. Op basis van de 
stamtonen, zijn dit:  

o a-b-c-d-e-f-g-a' (eolisch of 
authentiek mineur) 

o d-e-f-g-a-b-c-d' (dorisch) 
o g-a-b-c-d-e-f-g' (mixolydisch) 
o c-d-e-f-g-a-b-c' (ionisch of 

majeur) 

Deze toonladders kunnen zonder problemen 
worden getransponeerd. 

 Hexatonisch: bij deze toonladders is er 
maar één halve toonafstand in de 
toonladder aanwezig, waardoor de 
melodie wordt gekenmerkt door 
typische kleine-tertssprongen:  

o a-b-c-d-e-x-g-a' 
(dorisch/eolisch zonder 6) 

o d-e-x-g-a-b-c-d' 
(mixolydisch/dorisch zonder 3) 

o g-a-b-c-d-e-x-g' 
(mixolydisch/ionisch zonder 7) 

 Pentatonisch: de toonladders zijn in dit 
geval zogenaamde enhemitonisch 
(anhemitonisch), dat wil zeggen dat er 
geen halve toonafstanden in de 
toonladders voorkomen. De 
karakteristieke kleine tertsprongen zijn 
dan groter in aantal, bijvoorbeeld:  

o g-a-b-x-d-e-x-g' 
o a-b-x-d-e-x-g-a' 
o  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Majeur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mineur_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Modaliteit_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Modaliteit_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexatonisch&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pentatonisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerktoonladder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamtoon
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stamtonen&action=edit&redlink=1
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Ornamentiek 

De ornamentiek in de Gaelisch-Keltische 
muziek is, op enkele uitzonderingen na, 
verschillend met die van de conventionele 
westerse muziek. Accenten in de instrumentale 
muziek worden gelegd door zogenaamde 
'rolls', 'slides' en 'crans'. 

De versierende vocale muziek is geënt op de 
zogenaamde sean-nós zang, dat 'in de oude 
stijl' betekent. Dit omvat de improviserende 
Ierse zangstijlen (in het Gaelisch!) zonder 
instrumentale begeleiding met een scala aan 
kenmerkende versieringen: 

 melismatische ornamentiek (serie 
versierende tonen op één lettergreep) 

 interval ornamentiek (geïmproviseerde 
vervangende of ingevoegde intervallen 
binnen de bestaande melodie) 

Deze versieringen zijn gekoppeld aan de 
variaties, die in de melodie kunnen optreden: 
melismatische, interval- en ritmische variaties. 
Hierdoor ontstaat een vrijzwevend ritme. Als 
deze zangstijl wordt toegepast, waarbij de taal 
Engels is, in plaats van Gaelisch, spreekt men 
van traditionele zang ('traditional singing') in 
plaats van 'sean nos'. 

Eveneens een hoge mate van ornamentiek, 
zoals bijvoorbeeld de taorluath en de complexe 
uitbreiding hiervan, de crunluath, treft men aan 
in de kunstmuziek voor de Schotse doedelzak. 
Deze kunstvorm wordt piobaireachd genoemd. 
(Lees meer verder op deze pagina onder de 

kop Instrumenten: Doedelzak in de Keltische 
gebieden). 

 

Dansmuziek 

De instrumentale dansmuziek in Ierland en 
Schotland wordt gekenmerkt door specifieke 
ritmes en maatvoering. Kenmerkende 
hedendaagse 'Gaelisch-Keltische' dansdeunen 
zijn de: double-jig (6/8-maat), single-jig (6/8 of 
12/8) slip-jig (9/8), slide (12/8), reel (2/2 of 4/4) 
en highland (4/4). De laatste is kenmerkend 
voor de traditionele stijl uit het Ierse 
graafschap Donegal en is verwant aan de 
typische Schotse highland-dance deun, de 
strathspey (4/4). 

Andere populaire dansmelodieën en de 
bijbehorende dansvormen zijn: de hornpipe 
(2/2), die zijn oorsprong vindt in Engeland. 
Verder de polka (2/4), mazurka (3/4) en 
schottische (4/4), die vanuit het continentale 
Europa zijn geïmporteerd. De barndance (4/4) 
(in het Ierse Donegal, german of German 
schottische genoemd) is feitelijk afgeleid van 
de polka en schottische. 

Dansvormen van Bretagne zijn, voor wat de 
uitvoeringen sterk aan de plaats of streek 
gebonden: gavotte (gavotten, in 12/8 of 4/4-
maat), laridé (laridenn, 4/4), hanter-dro (3/4), 
an-dro (4/4), dérobee (6/8-maat), (bal 12/8 of 
4/4), jibidi (4/4), pach'pi (4/4). Eveneens de 
'import'-dansen: scottische, valse, polka, 
mazurka. 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ornamentiek&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Instrumentale_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Instrumentale_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sean-n%C3%B3s_zang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interval_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melodie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Variatie_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijzwevend_ritme
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Taorluath&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Crunluath&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piobaireachd&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jig_(Ierse_dans)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jig_(Ierse_dans)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jig_(Ierse_dans)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slide_(muziek)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Highland_(dansdeun)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschappen_van_Ierland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschappen_van_Ierland
https://nl.wikipedia.org/wiki/County_Donegal
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strathspey&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hornpipe&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mazurka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schottische
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Barndance_(dansdeun)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=German_(dansdeun)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gavotte_(bretoense)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Larid%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanter-dro&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/An-dro
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9robee&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bal_(Bretoense_dans)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jibidi&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pach%27pi&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Scottische&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wals_(dans)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mazurka
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An-dro Bretagne

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Regio van Frankrijk

De an-dro is een volksdans uit Bretagne. De andro staat in de 

maatsoort 4/4. De dans is een reidans.

Men houdt de pinken van de beide buren vast. Zo vormt men 

verschillende rijen.

De danspassen gaan als volgt:

◾ eerst doet men drie passen naar links, per tel één pas (links-rechts-links), dan wacht men één tel,

◾ men doet drie passen ter plaatse (rechts-links-rechts) en men wacht weer één tel.

Tijdens het eerste deel van de dans (het naar links stappen) maakt men met de pinken een

negenvorm, van beneden te beginnen. Tijdens het tweede deel maakt men de tegenovergestelde

beweging met de pinken. Het is de bedoeling om figuren te vormen, zoals cirkels voorwaarts en

achterwaarts en met twee rijen door elkaar. Het is de taak van de leider (de eerste van de rij, van

links te beginnen tellen) om deze figuren te vormen. Hoewel op moderne bals vaak spiralen gevormd

worden in deze dans is dit zeker niet de bedoeling: de rijen moeten steeds elkaar tegenkomen om het

gevoel van een geheel en het ontmoeten van de gemeenschap in de hand te werken. Ook komen deze

figuren het danscomfort en de traditionele vorm absoluut niet ten goede.

De dans is, zoals vele volksdansen, ontstaan op het platteland. Men deed deze dans op akkers en

stampte op deze manier de grond aan. variaties op deze dans zijn de Hanter dro en de tricot. Deze

dansen werden gebruikt om de arbeid leuker te maken.

Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=An-dro&oldid=35774110"

Categorie: Bretonse volksdans
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Air (muziek) Cornwall

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Country: England

Engels luit ayres

Barok en klassieke Airs

Air (Italiaans: "aria", ook Ayr, Ayre in het Frans), een variant van de muzikale lied vorm (oratorium in opera, 

cantate en vaak aangeduid als aria), is de naam van verschillende nummer-achtige vocale of instrumentale 

composities, en kan ook worden toegepast op de verwisselbare melodieën van folk songs en ballads.

Door de 18de eeuw, schreven componisten airs voor instrumentale ensembles zonder stem. Deze waren lied-

achtige, lyrische stukken, vaak bewegingen in een grotere samenstelling. Johann Sebastian Bach heeft twee 

van de meest bekende allures samengesteld: het tweede deel van zijn Suite No. 3 in D major, BWV 1068, die 

augustus Wilhelm j arrangeerdde voor viool en piano als Air op de G String; en het thema van zijn Goldberg 

Variations, BWV 988, voor klavecimbel. Het vijfde deel van George Frideric Handel's Suite in F Major, HWV 

348, onderdeel van Händels Water Music collectie, is een vaak uitgevoerde Air.

Luit Ayres ontstond in het hof van Elizabeth I van Engeland tegen het einde van de 16e eeuw en genoot grote 

populariteit tot de jaren 1620. Waarschijnlijk gebaseerd op de Italiaanse en Franse monody air de cour, 

waren ze solo nummers, af en toe met meer (meestal drie) delen, begeleid op een luit.  Hun populariteit 

begon met de publicatie van John Dowland's (1563-1626) Eerste Booke van Songs of Ayres (1597). Zijn 

beroemdste ayres onder meer terug te komen, Flow mijn tranen, zag ik mijn Lady wenen, en in het donker 

laat me wonen.  Het genre werd verder ontwikkeld door Thomas Campion (1567-1620), waarvan de boeken 

van Airs (1601) (co -written met Philip Rosseter) bevat meer dan 100 luit liedjes en werd vier keer herdrukt in 

de 1610s.  Hoewel dit afdrukken boom stierf in de jaren 1620, Ayres bleef geschreven en uitgevoerd en 

werden vaak verwerkt in de rechtbank masques.

© w.kolk56@live.nl Air (muziek) bewerkt
aug2015wvdk
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Fandango (muziek) Galicia

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Country: Spain

Typisch fandangoritme in 3/4 maat

De fandango is een dansvorm in ¾ maat, oorspronkelijk gezongen maar in de loop der tijd steeds vaker puur 

instrumentaal uitgevoerd. Zij heeft een karakteristiek ritme van een kwart, vier zestienden en opnieuw een kwart, en 

bestaat uit een copla  (couplet of strofe) en een estribillo  (refrein). Rond het midden van de 18e eeuw dook de 

fandango op in Spanje, om zich over het gehele Spaanse grondgebied te verspreiden, met uitzondering van Catalonië. 

Er bestaan tal van varianten van die vernoemd zijn naar de plaats (de fandango van Alosno, Cartagena, Lucena enz.) of 

de streek (Málaga, Taranta enz.). In het Spaanse taalgebied onderscheidt men de fandanguillo (de fandango als dans) 

en de fandango (uitsluitend gezongen).

Een opmerkelijke fandango – met castagnetten – is verwerkt in het gitaarkwintet in d groot van Luigi Boccherini. 

Mozart maakte een vrije verwerking van een Andalusische fandango in het ballet uit het derde bedrijf van Le Nozze di 

Figaro .

© w.kolk56@live.nl Fandango (muziek) bewerkt
aug2015wvdk
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Hornpipe (muziek) Wales

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Country: England

Folk hornpipes

In 1798 reisde de dominee Warner Warner door middel van Wales. In het beschrijven van een Welsh bal, 

schreef hij: "De bal werd door een wedstrijd van lenigheid tussen twee broers, die twee verschillende 

hornpipes danste met zoveel kracht en spieren, verscheidenheid van stap en inflexibel 

doorzettingsvermogen, zoals overschreden alles wat we hadden gezien gesloten. 

Een levendige 3/2 tijd dans ritme, die in het noorden van het Engels en het laagland Schotse instrumentale 

muziek populair bleef tot de 19e eeuw. Vele voorbeelden zijn nog steeds bekend en op grote schaal gespeeld 

in Northumberland, zoals het nummer "Dance ti uw papa", en de set "Lads van Alnwick" variatie. Vaak zijn 

deze nummers zijn off-beat accenten, meestal in even genummerde bars, vermoedelijk overeenkomt met de 

(verloren) danspasjes. De vorm heeft korte stammen, met herkenbare markeringen aan de uiteinden, is zeer 

geschikt voor het spelen van variaties. Dit is waarschijnlijk goed voor haar voortbestaan onder de spelers van 

de northumbrian smallpipes. "Jongens van Alnwick", in het bijzonder, heeft overleefd in de orale en 

manuscript traditie, zonder grote verandering ten opzichte van de vroegst bekende verschijning in de 1730 in 

William Dixon's MS, tot de moderne tijd, toen een bijna identieke 5-stam versie door werd geschreven Tom 

Clough.

De term werd vroeger ook gebruikt om te verwijzen naar muziek in 9/4 of 9/8 keer. Deze kunnen zijn gezien 

als verschillen alleen inessentially van de 3/2 hornpipes. Sommige vroege voorbeelden van deze zijn ook 

gesyncopeerde. De vorm overleeft in Northumberland en Ierland. Een voorbeeld, "Mad Moll", of "De Pauw 

Volgt de Hen", is de huidige gebleven sinds tenminste 1698 toen het verscheen in The Dancing Master. 

Dergelijke nummers zijn meestal tegenwoordig aangeduid met de Ierse naam slip jig.

De hornpipe is een Ierse, Schotse en Engelse dans. Dit gebeurt in harde schoenen, die worden gebruikt om 

de danser in de maat te houden. Er zijn twee varianten van de hornpipe dans: snel en langzaam. Meestal 

zullen meer ervaren dansers de langzame hornpipe doen, maar jongere dansers zullen beginnen met de 

snelle hornpipe en schakelen over in latere jaren. Er is een verandering van het tempo van de muziek, maar 

niet de dansenden tussen deze twee snelheden. Het enige verschil in de dansen tussen de snelle en 

langzame stappen zijn de dansen die van de concurrent doet en het ritme / geluid van hoe ze hun benen 

bewegen. Het ritme van zowel snelle als langzame hornpipes moeten zeer gelijkmatig worden uitgevoerd 

door de danser.

De meest voorkomende gebruik van de term tegenwoordig verwijst naar een klasse van melodieën in 4/4 

maat. De dans wordt uitgevoerd in harde schoenen. Misschien wel het meest bekende voorbeeld is de 

"Hornpipe Sailors '". Er zijn twee soorten gemeenschappelijke-time horlepijp, die net als de 'Hornpipe Sailors' 

', bewegen in zelfs notities, soms genoteerd in 2/2, het verplaatsen van een beetje langzamer dan een reel, 

en degenen zoals "The Harvest Home", bewegende in gestippelde noten. Sommige 19e-eeuwse voorbeelden 

mengen de gestippelde en zelfs stijlen. Deze vormen worden het formulier  de 'Newcastle Style' genoemd. 

De vorm dateert uit het midden van de 18e eeuw of eerder, maar werd veel meer populair in de vroege 19e 

eeuw. Vele mooie hornpipes werden in deze periode geschreven, vaak met bekende componisten. In Ierland, 

voorbeelden zijn "The Groves Hornpipe" en "De jongens van Bluehill". In Engeland, een bekende componist 

van hornpipes op Tyneside was de invloedrijke fiddler-tollenaar James Hill (c.1811-1853). De vorm werd ook 

erg populair in de Verenigde Staten - "President Garfield's Hornpipe 'zijn een mooi voorbeeld.

© w.kolk56@live.nl Hornpipe (muziek) bewerkt
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Jig (muziek) Ireland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Country: England

Ireland

Scotland

Oorsprong

Engels Elizabethaanse clown Will Kempe dansen een jig van Norwich naar Londen in 1600

Ierland en Schotland

The Jig (Iers: poort) is een vorm van levendige volksdans in verbinding meter, evenals de bijbehorende dans 

tune. Het ontwikkelde zich in de 16e-eeuwse Engeland, en werd al snel op het vasteland aangenomen waar 

het uiteindelijk werd het laatste deel van de volwassen barokdans suite (de Franse Gigue, Italiaans en 

Spaans giga). Vandaag is het meest geassocieerd met Ierse dansmuziek, Schotse land dansen en de Métis 

mensen in Canada. Kalibers waren oorspronkelijk in duple verbinding meter, (bijvoorbeeld 12/8 tijd), maar 

zijn aangepast aan een verscheidenheid van maatsoorten, waardoor ze vaak worden ingedeeld in groepen, 

met inbegrip van lichte kalibers, slip jigs, enkele jigs, double jigs, en treble jigs.

De term Jig werd waarschijnlijk afgeleid van het Franse giguer, betekent 'springen' of de Italiaanse giga. Het 

was bekend als een dans in de 16e-eeuwse Engeland, vaak in 08/12 tijd, [en de term werd gebruikt voor een 

post -play entertainment met dans in vroegmoderne Engeland, maar die 'waarschijnlijk gebruik van een grote 

verscheidenheid van dansen, solo (geschikt voor jigs), gepaarde, ronde, land of hoofse':  in Playford Dancing 

Master (1651) 'de dans spel 'Kemps Jegg' is een typisch scenario van een dramatische jig en het is 

waarschijnlijk dat de combinatie van dans meter voor de stappen en niet-metrische doorgangen voor 

pantomime geeft aan hoe een solo of ensemble jig door fase spelers kunnen zijn dansen.  Later begon de 

dans te worden geassocieerd met de muziek in het bijzonder in 6/8 tijd, en met slip jigs 9/8 tijd

Tijdens de zeventiende eeuw de dans werd in Ierland en Schotland, waar het op grote schaal werd 

aangepast goedgekeurd, en de jig is nu meestal geassocieerd met deze landen. De jig is de tweede in 

populariteit alleen aan de haspel in de traditionele Ierse dans; het is populair, maar iets minder vaak in 

Schotse country dance muziek. Het wordt getranscribeerd in verbinding meter, zijnde 6/8 tijd. De meest 

voorkomende structuur van een jig twee acht-bar delen, dat voor twee verschillende stappen, elk eenmaal op 

de rechter voet, en een op de linkervoet. Zoals met de meeste andere vormen van dance tunes in Ierse 

muziek, op een zitting of een dans is het gebruikelijk om twee of meer jigs aan elkaar worden geregen in een 

set, stroomt op zonder onderbreking.
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Jota (muziek) Asturias
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De jota (Spaans: [xota]; Catalan: [dʒɔta]; Aragonese: hota [xota] of ixota [iʃota]; Asturische: xota [ʃota]; 

Galicisch: xota [ʃɔta]) is een genre van muziek en de bijbehorende dans bekend in heel Spanje, waarschijnlijk 

uit Aragon. Het verschilt per regio, met een karakteristieke vorm in Aragon, Catalonië, Castilië, Navarra, 

Cantabrië, Asturië, Galicië, La Rioja, Murcia en Oost-Andalusië. Omdat het een visuele representatie, wordt 

de jota gedanst en gezongen begeleid door castagnetten, en de tolken hebben de neiging om de regionale 

kostuums te dragen. In Valencia werd het jota eenmaal tijdens begrafenis ceremonies gedanst.

De Jota neiging om een 3/4 ritme, hoewel sommige auteurs beweren dat de 6/8 is beter aangepast aan de 

poëtische en choreografische structuur. Voor hun interpretatie, zijn gitaren, Bandurrias, luiten, dulzaina en 

trommels gebruikt in de Castiliaanse stijl, terwijl de Galiciërs gebruiken doedelzak, drums en Bombos. 

Theatrale versies worden gezongen en met de regionale kostuums en castagnetten gedanst, maar zulke 

dingen niet worden gebruikt bij het dansen van de jota in minder formele setting. De inhoud van de songs is 

heel divers, van patriottisme godsdienst seksuele exploits. Daarnaast, de nummers hebben ook het effect 

van het helpen om een gevoel van lokale identiteit en cohesie te genereren.

De stappen hebben een uiterlijk niet anders dan die van de wals, maar bij de jota er veel variatie. Bovendien, 

de teksten hebben de neiging om te worden geschreven in acht lettergreep kwartetten, met assonantie in de 

eerste en derde verzen.
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Reel (muziek) Ireland
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Scotland

Reel muziek

Alle rollen hebben dezelfde structuur, grotendeels bestaande uit trilling (achtste noot) beweging met een 

accent op de eerste en derde beats van de bar. Een reel is onderscheiden van een horlepijp door bestaat 

voornamelijk uit nog beats. Spoelen hebben meestal twee delen (A en B); In de meeste rollen iedere 

herhaald (AABB), maar anderen niet (ABAB). Elk deel (A en B) heeft typisch acht staven, die op hun beurt 

verdelen in vier bar en twee frasen. (Een uitzondering is de "Auld rol" van Shetland, die de neiging heeft om 

onregelmatige structuur en kunnen zijn beïnvloed door de Noorse Halling.) Het voorbeeld van Jimmy Shand 

uitvoeren Wedding Mairi's  volgt het patroon ABABB, waardoor een patroon van 40 bars. De groep van 32 

bars (vier maal acht) is herhaalde zich drie of vier keer voor een tweede rol wordt geïntroduceerd. De 

combinatie van twee of meer nummers in medleys of "sets" is typisch in de Keltische dans muziek. [Nodig 

citaat] Vandaag veel Ierse rollen worden aangevuld met nieuwe composities en muziek uit andere tradities 

die gemakkelijk worden aangepast als rollen. Het is de meest populaire tune-type in de Ierse dansmuziek 

traditie.

Reels zijn populair in de volksmuziek van Zuid-West Engeland. Het stak de Atlantische oceaan met Ierse en 

Britse immigratie en dus ging de muzikale traditie van de Atlantische Oceaan en Franstalig Canada, 

waaronder die van de Quebecers en Acadians. Rollen zijn opgenomen in vele stukken van Quebec zangers 

en bands; bijvoorbeeld: La Bolduc, La Bottine Souriante en zelfs de meer moderne neo-trad groep Les 

Cowboys Fringants (als het lied Ma Pays suivi du Reel des Aristocrates).

De reel is een volksdans soort, evenals de bijbehorende soort dans tune. In Schotsland dansen, de reel is 

een van de vier traditionele dansen, de andere zijn de jig, de Strathspey en de wals, en is ook de naam van 

een dans figuur.

In de Ierse dans, wordt een reel elke dans in reel  om muziek gedanst. In de Ierse stepdance, wordt de reel in 

zachte schoenen gedanst en is een van de eerste dansen onderwezen aan studenten. Er is ook een treble 

reel, in harde schoenen gedanst op muziek reel.

Reel muziek wordt genoteerd in eenvoudige maatsoorten, zoals 2/2 of 4/4. Bijvoorbeeld dezelfde reel Rakish 

Paddy is genoteerd in 2/2 tijd met een alla breve ("cut time") mensurale proportion1.gif maatsoort in Music 

O'Neill's van Ierland, Nieuw & Revisited , maar in 4/4 tijd in het Engels, Welsh, Scottish & Irish Fiddle Tunes 

elke maatregel in beide gevallen verspreid over hetzelfde deel van de melodie.
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Ireland

"U zult de hoofdweg nemen, en ik zal van de zijweg gebruik maken, en ik zal in Schotland eerder dan gij zijn."

Een strathspey is een type dans tune in 4/4 maat. Het is vergelijkbaar met een horlepijp maar langzamer en 

meer waardig, en bevat vele dot-cut 'klikt'. Een zogenaamde Schotse breuk is een korte noot vóór een 

gestippelde noot, die in de traditionele spel over het algemeen ritmisch overdreven is voor muzikale 

expressie. Een voorbeeld van een strathspey zou het lied 'The Bonnie Banks O' Loch Lomond ", mits het 

wordt gezongen staccato:

Andere voorbeelden zijn Auld Lang Syne (op basis van Sir Alexander Don's Strathspey) en die door de Rye 

(gebaseerd op een oude strathspey tune genaamd The Miller's Daughter).

Omdat het strathspey ritme vier sterke tellenin de maat heeft, snel gespeeld (meestal variërend van 108 

slagen per minuut, voor Highland Dance, tot 160 slagen per minuut, voor stap dans), en bevat veel dot-cut 

'klikt', het is een ritmisch gespannen idioom. Traditioneel wordt een strathspey gevolgd door een spoel, die in 

2/2 met een swung ritme, als afgifte van de ritmische spanningen die tijdens de strathspey.

Het is de hypothese dat strathspeys bootsen de ritmes van de Schotse Gaelic lied.  Onder de traditionele 

muzikanten, strathspeys worden soms uitgezonden als canntaireachd, een stijl van zingen waarin 

verschillende lettergrepen staan in voor de traditionele doedelzak ornamenten. 

De dans is vernoemd naar de Strathspey regio Schotland, in Moray en Schotse Highlands. Strathspey 

verwijst zowel naar de aard van de melodie en de aard van de dans meestal gedaan om het (hoewel 

strathspeys worden ook vaak gedanst op pastorale airs gespeeld op hetzelfde tempo, een voorbeeld van wat 

zou de dans Herfst in Appin zijn, dansten op de melodie de heuvels van Lorne).  De strathspey is één van de 

dans types in Schotse land dansen. Een Schotse country dance zal doorgaans bestaan uit een gelijk aantal 

strathspeys, jigs en reels. De strathspey stap is een langzamer en statige versie van de skip-change stap 

gebruikt voor jigs en reels. De strathspey maakt ook deel uit van het muzikale format voor concurrerende 

pipe bands. Moderne hoogwaardige pipe bands zijn verplicht om een mars, een strathspey en een haspel 

voor de concurrentie doeleinden te spelen.

De strathspey werd oorspronkelijk ontworpen voor de viool, met een eigenaardige buigen techniek die zijn 

karakteristieke "Scotch-snap" ritme zou opleveren; veel nieuwere strathspeys werden in de 18de en 19de 

eeuw geschreven door componisten als William Marshall en James Scott Skinner, die het volledige gamma 

van de viool voor vele memorabele melodieën te produceren benut. Skinner onderscheid tussen dance 

tunes, waarin de staccato buigen (Laird o Drumblair) behouden en airs die waren voor het luisteren (Music of 

Spey). Meer recent heeft Muriel Johnstone geschreven een prachtige piano strathspeys. Deze dagen zijn er 

ten minste vier, sommigen zouden zeggen zeven varianten: het springkasteel schottische, de sterke 

strathspey, het nummer of de lucht strathspey, alle drie van die kan worden genoten om te dansen, en de 

concurrentie strathspey voor de Great Highland doedelzak, hoofdzakelijk bedoeld als een vertoon van 

virtuositeit. Hoewel de band en solo concurrentie bagpiping gaat over het algemeen een ingewikkelde, zwaar 

versierde omgeving, traditionele pipers spelen vaak eenvoudiger, meer ritmisch gedreven versies.

© w.kolk56@live.nl Strathspey (muziek) bewerkt
aug2015wvdk

www.ggms.nl



Diatonic Button Harmonica with twisted 5th button on the inside row

Celtic on Squeezebox

Wals (muziek) Europe

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Country: Scotland
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De wals kent in wezen twee te onderscheiden uitvoeringspraktijken:

Een strak metronmisch-ritmisch uitgevoerde versie

De Engelsen namen de wals van het Europese continent over in de vorm van de Engelse wals, die doorgaans een rustig 

karakter heeft.

Een vrijere rubato versie (Rubato of tempo rubato (Italiaans voor geroofde tijd) is een muzikale 

voordrachtsaanwijzing met de betekenis: vrij in tempo. De uitvoerende musicus wordt geacht ritmisch gelijk 

genoteerde noten qua tempo ongelijkmatig te spelen, zodat het muziekstuk meer gaat leven).

In de eerste vorm is de wals veelal in Engeland en Frankrijk te vinden, in de tweede in onder andere Duitsland en 

Oostenrijk.

De vrijere wals kent meestal een kleine pulsverschuiving van de tweede en derde tel, waarbij de tweede tel wat 

'vroeger' en de derde wat 'later' komt dan in de strakke vorm. Ook de melodie in de vrijere walsen valt soms niet 

geheel gelijk met de teleenheid maar speelt daar vrijer omheen. De vrijere vorm is door de ritmische souplesse 

zwieriger, de strakke wals daarentegen wat statiger of boerser.

De wals (Frans: valse, Duits: Walzer, Engels: waltz) is een danssoort die oorspronkelijk vanuit de volksmuziek uit Zuid-

Duitsland en Oostenrijk rond 1770 is ontstaan. Kenmerkend is de 3/4-maat, al komen in Latijns-Amerika ook walsen in 

6/8-maat voor.
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