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Bijlage 1: cellokaart
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Bijlage 2: Logboek fase 1

Logboek filmpjes fase 1
13-EDO genoteerd met het notatiesysteem van Johnny Reinhard (D Secor & C Keenan,
2006, pp. 19)1:

In volgende voorbeelden zal ik de verschillen in cent er niet meer bij zetten. Als ik noten
tussen aanhalingstekens zet bedoel ik de 13-EDO variant die overeenkomt met deze toon
of dit interval.

- 16/10/20 1e impro la snaar
Er is veel minder resonantie in 13-EDO dan in de gelijkzwevende stemming. De meest
resonerende tonen zijn de octaven van de open snaren (doordat de open snaren
meetrillen als je deze noten speelt). Chromatische stappen, “een hele toon”, een “kleine
terts” klinken niet microtonaal. Hier werkte ik nog niet met een pedaalnoot of
toonaardgevoel. Ik heb hier een motief ontdekt dat heel goed ligt.

Na deze improvisatie kwam mijn zus Sarah de living binnen. Ze is geen muzikant en
luistert ook geen klassieke muziek. Zij zei tegen me: “Amai je speelt luid, het is niet vals
hoor, maar luid.” Ik vond het heel grappig dat ze 13-EDO niet vals vond klinken maar dat

D Secor, G., & C Keenan, D. (2006). Sagittal a microtonal notation system. Geraadpleegd van
https://sagittal.org/sagittal.pdf
1
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ze wel merkte dat mijn klank anders was. Alleen was het weldegelijk vals en eigenlijk
minder luid dan normaal door de mindere resonantie.

- 16/10/20 2e impro
Voorgaande motief wordt hier verder uitgetest. Ik blijf lang dralen op vier verschillende
tonen waardoor het doet denken aan gregoriaans en er een gevoel van een grondnoot of
tonica ontstaat.

- 16/10/20 dalende toonladder
Als ik er met mijn absoluut gehoor naar luister hoor ik dat dit geen 12-EDO is doordat ik
tweemaal reb of reb gevolgd door do# hoor. Voor mijn gehoor zit hier de extra noot. Dit
zijn de negende en de tiende noot in de dalende toonladder vertrekkende vanuit la
(440Hz). De mi klinkt ook opvallend vals.

- 16/10/20 stijgende toonladder
Hier zit voor mij het kantelpunt op fa#, die hoor ik twee keer. Dit zijn de achtste en de
negende noot in de stijgende toonladder vertrekkende vanuit “si”(=1) (61,89Hz).

- 16/10/20 losse re met toonladder op la
De losse la-snaar (9) tegen de verlaagde re-snaar (1) klinkt dissonant. De dertiende noot
in de ladder vertrekkende van de re-snaar (143,61Hz) klinkt heel dissonant. In tonale
muziek zou dit interval de grote septime zijn. De twaalfde noot klinkt ook dissonant, maar
niet zo erg als de dertiende. De elfde en de tiende noot klinken vrij consonant.
Onderstaande afbeelding vult aan welke intervallen heel dissonant, dissonant, consonant
of heel consonant klinken.

- 16/10/20 jacks lament
Dit stuk bestaat voornamelijk uit secundes en heeft een ambitus van acht halve tonen.
Hier hoor je niet dat het in 13-EDO gespeeld wordt.

- 16/10/20 sorry Bach
Dit stuk (de prelude uit de eerste cellosuite van J.S.Bach) bevat verschillende grote
intervallen en heeft een grote ambitus waardoor het nogal vals klinkt.

- 23/10/20 3e impro alle snaren, begin laagte
Kleine intervallen klinken quasi tonaal. Ik verschiet hier zelf wanneer ik een grote sprong
maak, alsof ik die noot niet verwacht. “Kwinten” klinken in de laagte minder vals dan in de
hoogte.
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- 23/10/20 dubbelgrepen parallel
Het gesis dat op deze opname te horen is zit in mijn boog, niet in de tonen zelf. De
tweede gespeelde tweeklank doet denken aan een kleine sixt/grote terts in omkering en
de vierde aan een grote septime. Vanaf de parallelle octaven moet ik met de duim spelen.

- 23/10/20 akkoorden
Deze akkoorden klinken voor mij niet dissonant. Ze klinken wel allemaal als een dominant,
elk akkoord bevat spanning en wil ergens naartoe, maar het lost niet op.

- 26/10/20 4e impro laagte
Consonant, “si-snaar" als grondtoon. Ik maak hier gebruik van een selectie van tonen,
waardoor het klankresultaat lijkt op een tonale toonladder. De blauwe tonen op deze
afbeelding geven de modus weer die ik gebruikt heb. Ik gebruik negen verschillende
tonen.

- 26/10/20 jeux interdit
Dit klinkt vrijwel tonaal vanwege het veelvoudige gebruik van secundes.

- 26/10/20 artificiële fluitnoten
Opeenvolgende artificiële touch 4th harmonics zijn vrij makkelijk te spelen. Omdat deze
artificiële fluittonen de noot die je met de duim indrukt twee octaven hoger laat klinken
zijn deze fluittonen deel van 13-EDO.

- 26/10/20 chromatiek op la
Deze chromatiek klinkt spannend, maar niet anders dan de chromatiek in de tonale
wereld. Ik vermoed dat dit komt door de pedaalnoot la. Ik denk dat als je in 13-EDO een
ankerpunt of grondtoon kiest om mee te spelen onze oren zich vanzelf aanpassen en
deze tonen niet als vals ervaren maar als deel van een systeem. Als ik een bevreemdend
of dissonant werk wil schrijven in 13-EDO neem ik best geen ankerpunt/grondnoot.
7

- 26/10/20 akkoord met strekking
Dit is een spannend akkoord, net als de akkoorden die ik 23 oktober speelde, maar klinkt
wederom niet dissonant

- 26/10/20 heletoonsladder
Geen octaafherhaling. Dit klinkt wel bevreemdend maar niet dissonant. Ik vermoed dat dit
niet dissonant klinkt omdat alle intervallen even groot zijn en daarbovenop niet te groot
zijn (een “grote secunde”). Merk op: ik heb deze heletoonstoonladder enkel als ladder
gespeeld. Ik zou het beter een secundestapeling noemen, aangezien door gebrek van
octaafherhaling alle noten deel uitmaken van deze ladder.

- 13/11/20 improvisatie pedaalnoot si
De “Si-snaar” heeft een sterke kwintboventoon hier die voor dissonantie met de 13-EDO
tonen zorgt. Deze snaar wordt gebruikt om tweeklanken mee te spelen. Heel sombere
sfeer, wel mooi. Onderstaand interval doet denken aan een verkleinde kwint. Dit interval
bevat zes “halve tonen”, even veel als de normale verkleinde kwint.

- 13/11/20 dissonant
Hier speelde ik met de toontrappen 6 tot en met 9 tegen de losse “sol-snaar” (=1).

- 13/11/20 losse la als dissonant
Hier speel ik vooral met de dissonantie die de achtste toontrap ten opzichte van de eerste
vormt.

- 13/11/20 parallelle valse kwinten
Klinkt vreemd, vals eigenlijk, tussen “re”- en la-snaar.

- 13/11/20 improvisatie con battuto
Leuke techniek, klank van hout overheerst de gedempte toon. Ik varieer ook tussen ter
plekke slaan of lichtjes heen en weer gaan met de boog om meer toon te vormen.

- 15/12/20 5e impro
Begint in dezelfde toonaard als 4e impro, wijkt hier af en toe van af maar “si” blijft
grondnoot.
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- 15/12/20 impro la als grondnoot
Rustgevend, in het begin speel ik grotendeels in een modus, daarna wijk ik daarvan af. De
la is wel niet echt de grondtoon, dat wisselt eerder en ik nijg soms toch naar de “sitoonladder” (26/10/20) te gaan.

- 16/12/20 tweeklanken in laagte
Door de laagte klinken sommige intervallen, bijvoorbeeld de twee losse snaren, minder
dissonant dan in de hoogte. Bij het eerste interval hieronder zijn de beats in de
boventonen heel duidelijk hoorbaar.

- 16/12/20 mogelijke consonante ostinaat
Ik heb hier volgende vier tonen gebruikt die inderdaad consonant klinken (1-4-6-8).

- 16/12/20 6e impro
“Si” is grondnoot. Grotendeels gebruik ik de modus uit de 4e impro.

- 29/12/20 natural harmonics
Opmerking: harmonics die klinken als de kwint van de aangeraakte noot vallen eigenlijk
niet binnen 13-EDO. De kwint en het octaaf dat boven de noot geschreven staat duidt op
de kwint en het octaaf van de losse snaar. Ik speel hier een triller tussen twee
verschillende noten die quasi dezelfde fluittoon weergeven:

- 29/12/20 consonante samenklanken op la met losse re
De “grote terts” klink wel heel fel als een grote terts uit de gelijkzwevende stemming. De
losse “sol”-snaar klinkt wel een beetje dissonant met de “re”-snaar maar als dit kort
aangestreken wordt valt dit niet zo op.
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- 29/12/20 7e impro
Deze afbeelding geeft enkele interessante samenklanken weer. De eerste twee akkoorden
klinken niet zo dissonant in de laagte maar wel een octaaf hoger. In deze improvisatie heb
ik natural harmonics gebruikt.

- 8/01/21 harmonic trills saariaho 2
N staat voor natural spelen, SP voor sul ponticello en ESP voor estremamente sul
ponticello. Harmonic trills (triller tussen het indrukken en aanraken van de snaar) is een
techniek die Kaija Saariaho gebruikt, net als het onderscheid tussen SP en ESP. De la die
in het rood gemarkeerd staat is een tonale grote terts en niet een 13-EDO noot.

- 8/01/21 harmonic trills saariaho
Als deze triller ESP wordt gespeeld is het niet altijd te controleren welke noot hieruit zal
komen (het zal wel altijd een boventoon van de gespeelde noot zijn).
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- 8/01/21 8e impro
Begint met harmonic trill op octavering “si-snaar”. Motief (16/10/20) wordt gebruikt. Ik
gebruik de natural harmonic van 29/12/20, maar het is wel interessant om afwisselend
een normale noot en een fluitnoot te spelen. Onderstaande afbeelding geeft nog enkele
harmonic trills weer.

- 8/01/21 harmonic trills saariaho la
Ik speel hier enkele harmonic trills op de la-snaar.

- 14/01/21 stijgende toonladder la
Toen ik het voor de eerste keer luisterde ging mijn gehoor mee met de stijgende
chromatische tonen en verschoot ik als er na de dertiende toon nog een noot kwam (de 1,
het octaaf). De tweede keer wist ik dat die la ging komen dus hoorde ik tweemaal sol#
(extra noot op twaalfde of dertiende trap). Dat is een groot verschil met de dalende
toonladder. Zou dit verschil komen doordat ik nu al voor de derde dag deze 13-EDO
filmpjes analyseer, terwijl ik naar de dalende toonladder heb geluisterd op de eerste dag?
Zou mijn gehoor aan 13-EDO gewend zijn geraakt?
Ik herluiser de dalende toonladder vertrekkende vanaf la. Nu hoor ik twee keer fa.

- 14/01/21 dalende toonladder si
Hier hoor ik tweemaal mib op de vijfde en zesde toontrap (stijgend bekeken). Wat ik kan
concluderen over deze toonladders is dat ik met mijn absoluut gehoor er geen eenduidige
notennamen op geplakt krijg die aanleunen bij het tonale stelsel. De notennamen die mijn
gehoor op 13-EDO plakt zijn relatief en afhankelijk van de context.

- 14/01/21 losse re met dalende toonladder la
Dit komt wel vrij goed overeen met de stijgende variant van 16/10/21. De consonante
noten die ik nu in het blauw heb aangeduid markeerde ik in de stijgende toonladder als
dissonant. Zou dit komen doordat mijn gehoor zich zou hebben aangepast aan de
dissonantie door al drie dagen naar 13-EDO te luisteren?
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- 14/01/21 akkoorden dalend
Er zit heel veel spanning in het derde en vierde akkoord. Bij het vijfde en zevende akkoord
wringt de middennoot best hard met het octaaf. In de andere akkoorden zit ook spanning
maar minder.

- 14/01/21 kwinten stapelen
Dit klinkt vals. Onder kwint versta ik een afstand van acht “halve tonen”, zoals mijn open
snaren gestemd staan.

- 14/01/21 9e impro
Bij het begin neem ik mijn tijd om de tonen te laten klinken, dat vind ik goed. “Si" is een
pedaalnoot, maar er wordt wel meer met chromatiek gespeeld dan in de modus
(26/10/20). Af en toe een dissonant tritonachtig sprongetje.

- 14/01/21 losse si snaar SP en ESP
ESP veel boventonen, SP mysterieus, niet echt in de snaar (pianissimo), klinkt octaaf
hoger, doet denken aan wind, statisch maar mooi

- 14/01/21 variant op motief
Doet me denken aan een passage uit een van mijn eerdere werken: de uitroeiing van de
dodo, die vergrootte secunde.

- 14/01/21 impro alla Doel
Doet aan dorisch denken. Kwint een beetje vals, klinkt als oude muziek. Grondnoot is nu
“re”-snaar.

- 14/01/21 gebroken akkoorden met losse si en re snaar
Heel spannend/vals (door die te kleine terts). Speelt gemakkelijk.
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- 14/01/21 heel consonant met re pedaal
Zelfde tonen als op 29/12/20. Vrolijk, mooi, niet te dissonant. Ik gebruik hier een
toonladder. Deze 8 tonen hebben dezelfde halve en hele tonen als een majeur toonladder,
met het verschil dat de laatste noot geen herhaling van het octaaf is.

- 15/01/21 mogelijke harmonic trills
Deze trillers hebben niet op elke snaar hetzelfde resultaat. Het is opvallend dat er in de
hoogte minder octaafharmonics voorkomen. Zou dit komen omdat ze te hoog zijn voor
het gehoor of vanwege de dunnere snaar? Er zijn vier plekken op de snaar waarbij de
harmonic trills overeenkomen: de noot zal twee octaven hoger klinken bij: de vijfde
toontrap ESP, de achtste en de negende SP en het octaaf zal met zichzelf trillen.
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- 27/01/21 10e impro
Ik speel wat met de verkleinde kwint en het motief maar door de pedaalnoten klinkt het
tonaal.

- 27/01/21 impro 2 vertrekkende op kam
Mooi begin, op kam strijken naar ESP naar SP. Ik laat enkel de eerste boventoon van de
si-snaar horen en niet de snaar zelf. Verder speel ik nog met SP en ESP wanneer ik de
losse si-snaar speel. Het ritme stoort me, weinig variatie, liever langere en korte noten.

- 27/01/21 impro vertrekkende op kam
Mooi begin, geleidelijk overgaan van op de brug naar ESP naar SP naar N, ditmaal op de
sol-snaar. Verder wat gedraal rond het motief. Eindigt met pizzicato (LH afgewisseld door
RH). Het begin van deze improvisatie zal het materiaal zijn waar ik het eerste deel van
mijn eerste compositie op baseer.

- 27/01/21 impro springboog
Deze improvisatie heeft een vrij dissonant karakter vanwege de vele dubbelgrepen. Ik
gebruik hier volgend thema. Na de springboog passage volgt het motief en een touch-4harmonic passage. Daarna komt het springboogthema terug. Op dit filmpje zal ik het
tweede deel van mijn eerste compositie baseren.

- 1/02/21 deel 3 compositie met mogelijk vervolg
Het is best lastig om deze artificiële fluittonen te spelen. Improviseren was makkelijker
dan een uitgeschreven compositie spelen. Bij het bedenken van mogelijke vervolgen stop
ik regelmatig. Snelle sprongen maken is ook lastig en de springboog is moeilijk vol te
houden, maar na enige oefening denk ik wel dat het haalbaar is.

- 1/02/21 improvisatie met re pedaal
Deze improvisatie is gespeeld in de re majeur toonladder van 14 januari, ditmaal met de
losse re-snaar als pedaalnoot die blijft klinken. Ook hier stop ik regelmatig om te denken.

- 1/02/21 deel 1 compositie met mogelijk vervolg
Het vervolg dat ik hier speel wordt opgenomen in mijn compositie. Kenmerkend hieraan
zijn de parallelle grote sixten.

- 1/02/21 deel 2 compositie met mogelijk vervolg
Een partituur lezen en tegelijkertijd de juiste noten spelen is lastig, omdat ik niet zowel
naar mijn blad als naar mijn vingers kan kijken. Om dit goed uit te voeren zou ik het
16

vanbuiten moeten kennen. Het tussendeel dat ik hier heb gespeeld heb ik niet in mijn
compositie opgenomen.

- 1/02/21 deel 3 compositie
Bij dit deel is het minder moeilijk om te lezen en te intoneren tegelijkertijd vanwege het
tragere tempo. Ik moet wel nog steeds mijn noten zoeken op de sol-snaar.

- 11/02/21 eerste compositieles over 13-EDO compositie
Deze compositie (onderstaande partituur) bevatte twee thema’s uit de toenmalige eerste
(16/10/20) en laatste improvisatie (27/01/21). Hij ging uit vier delen bestaan, afwisselend
een traag en een snel deel. Na de feedback van Piet Swerts ben ik opnieuw begonnen om
te proberen een meer bevreemdende compositie te maken. Zijn redenering was: als het
tonaal klinkt, waarom zou je dan 13 tonen gebruiken? Enerzijds vind ik het cool dat ik de
luisteraars kan laten denken dat ze iets tonaal horen terwijl dat niet zo is en anderzijds
moet mijn compositie uit meer bestaan dan enkel het tonale.
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- 11/02/21 impro op si en re snaar
Ik moet oppassen met harmonic trills, ze zijn cool maar geen deel van 13-EDO. In deze
improvisatie zitten twee goede dingen. Ten eerste zijn er twee pittige dissonanten: een
vergrootte septime en verkleinde secunde tegen de losse si snaar. Ten tweede geeft een
triller tussen de si-snaar en vergrootte septime een cool eﬀect.

- 11/02/21 toonladder op la + impro
In deze improvisatie speel ik terug ‘atonaler’. Er is geen ankerpunt of pedaalnoot. Klinkt
mysterieus.

- 12/02/21 impro op la
Begint met omspeelde toonladder op la snaar. Af en toe gebruik ik de heletoonsladder. Ik
speel volgende sequens: een hele toon naar beneden gevolgd door een halve toon naar
boven.

- 12/02/21 impro
Mooi atonaal begin op de re-snaar. Ik gebruik dezelfde sequens als in voorgaande
improvisatie.

- 12/02/21 akkoorden impro
Na de akkoorden volgt een improvisatie op de la-snaar die een mooie harmonic trill bevat.

- 12/02/21 harmonics
Artificiële fluittonen op la snaar, beginnende met een grote terts. Ik doe hier een poging
om een mooie melodie met fluittonen te maken, maar het is niet zo goed gelukt.

- 16/02/21 poging atonaal op pedaal
De losse si-snaar is de pedaalnoot. Mysterieus, rustig.

- 16/02/21 impro poging atonaal vs tonaal
Ik gebruik hier het thema (16/10/20) met een ander vervolg. De muziek klinkt saai omdat
het te lang in dezelfde sfeer blijft. Dit komt omdat het maar één tooncentrum bevat en niet
“moduleert”. Ik moet of mijn thema loslaten of grotere (ritmische) contrasten gebruiken
om het interessant te blijven houden.

- 16/02/21 impro veel vergrootte secundes
De si-snaar is de pedaalnoot. Er komen onverwachte wendingen voor maar nog steeds
blijft deze muziek saai. Opeens weerklinkt het thema (16/10/20) met de sol-snaar als
pedaal. De dialoog tussen wat ik al had en het atonale is wel interessant.

- 16/02/21 beest, dissonante tweeklanken
Hier worden de grootste septime en de kleinste secunde met si-snaar agressief gespeeld.
Dit klinkt interessant, heel dissonant en sterk van karakter.
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- 16/02/21 pizzicato 2 handen losse snaren
Leuke techniek. Met mijn rechterhand speel ik de si-snaar en de andere drie snaren speel
ik met mijn linkerhand.

- 18/02/21 tweede compositieles
Ik heb een ander concept bedacht. Ik wil deze compositie baseren op het begin van de
Oudgriekse scheppingsmythe. Voor mij klinkt 13-EDO of microtonaliteit in het algemeen
als muziek die ouder is dan de twaalf tonen. De natuur gebruikt alle 1200 cent en
waarschijnlijk zelfs nog meer tonen die het menselijke gehoor niet kan waarnemen. Deze
oudere ‘natuurklanken’ lenen zich goed voor dit oude scheppingsverhaal dat over
natuurkrachten gaat. Het zal uit vier delen bestaan die overeenkomen met de eerste vier
generaties van de schepping: Chaos en Nyx, Duisternis, Dag en Licht, Liefde. Ik ga deze
generaties in omgekeerde volgorde laten horen zodat ik bij Liefde ‘tonaal’ kan beginnen
en kan eindigen met Chaos. Zo heb ik een hele waaier aan contrasten. Licht zal focussen
op het hoge register met voornamelijk fluittonen en Duisternis zal focussen op de laagte.
Mijn oorspronkelijk idee voor Chaos was om verschillende opnames boven elkaar te laten
horen en af en toe te onderbreken. In deze onderbrekingen zou er één pedaalnoot klinken
(Nyx). Piet vindt dat ik toch iets meer orde moet scheppen in de chaos en meer moet
werken met verschillen in klankkleuren en registers. We hebben besloten dat deze cello
solo begeleid zal worden door electronics die bestaan uit audiofragmenten van mijn
opgenomen improvisaties. Zowel de voorgaande fragmenten uit dit logboek als nieuwe
opnames komen hiervoor in aanmerking.

- 19/02/21 artificiële harmonics chromatisch op la + staartstuk strijken
Ik speel hier de artificiële (touch 4) fluittonen chromatisch zodat ik akkoorden kan vormen
in mijn elektronische begeleiding. Hoe hoger hoe moeilijker ze te spelen zijn.
Als ik op mijn staartstuk strijk heb ik eerst geen toonvorming maar er komt een mi-achtige
toon als ik laag genoeg op het staartstuk strijk.

- 19/02/21 strijken op pin
Klinkt hol, weinig klank, geen toonvorming.

- 19/02/21 trage harmonics gliss op la
Deze glissando geeft de natuurlijke fluittonen van de la-snaar weer. Ik vertrek hierbij vanuit
de eerste boventoon en speel naar de kam toe.

- 19/02/21 saariaho trills
Deze afstand klinkt als een triton, maar ik speel een kleine secunde.

- 19/02/21 artificiele harmonieken melodie
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Hier gebruik ik per ongeluk ook touch 3 harmonics (geeft een grote terts (12-EDO) boven
de met duim ingedrukte noot weer).

- 19/02/21 staartstuk 2
Voor mijn elektronische begeleiding te maken had ik meer opnames nodig van op het
staartstuk te strijken, zodat ik ze boven elkaar kan plaatsen. Als ik uiterts laag strijk krijg ik
een do-achtige toon.

- 19/02/21 staartstuk 3
- 19/02/21 staartstuk 4
Dit is de langste opname waarbij ik op het staartstuk speel (1min30).

- 25/02/21 derde compositieles
Ik moet proberen meer ritmische figuren/pulsatie in mijn compositie te krijgen. Piet
suggereerde ook om tremolo’s en glissandi te gebruiken. Ik ben nog niet zeker maar het
zou kunnen dat ik deze compositie volledig electronisch ga maken, zonder live cellospel.
Ik denk ook dat ik het eerste deel over de liefde ga schrappen. Het wijkt teveel van het
andere af en ik denk niet dat ik in staat ben om de liefde op een even abstract niveau als
licht te omschrijven.

- 25/02/21 trillers laagte
Dit zijn allemaal trillers met een kleine secunde op de si-snaar. Ik speel deze chromatisch.

- 25/02/21 col legno triton laagte
Deze col legno versnelt en vertraagt.

- 25/02/21 ricochet si
Natuurlijke ricochet: de tijdsintervallen tussen het botsen worden steeds kleiner.

- 25/02/21 col legno hoogte
Je hoort twee tonen: de noot die ik induw en een hogere toon die afhankelijk is van waar
op de snaar ik sla.

- 25/02/21 glissando snel la
Dit is een dalende glissando over 2 octaven.

- 25/02/21 glissando trager la
Begint op la (1). Stopt even op “reb” (6), daalt dan verder en stopt kort op 5. Daalt verder
naar 1 en eindigt op 11.

- 25/02/21 col legno losse sol
Hier speel ik col legno ricochet. Er zijn twee tonen hoorbaar: de losse sol-snaar en een
hogere toon afhankelijk van waar ik sla (tussen ST en ESP).
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- 25/02/21 col legno losse sol 2
Hier speel ik col legno ricochet. Grotere contrasten dan in vorig filmpje. Hier sla ik ook
hoger dan ST.

- 25/02/21 grote trillers met la
Begint met triller tussen la (1) en mib 8, verandert in een triller tussen 1 en 7 en gaat terug
naar 1 en 8.

- 25/02/21 circular bowing op sol
Dit klonk live mooier dan op het filmpje. Nu hoor je heel erg de metaligheid van de snaren.
Er zijn boventonen hoorbaar van deze sol-snaar.

- 25/02/21 ricochet si 2
Eerste bots is nog veel van het hout te horen. Ik ze tweemaal een ricochet aan.

- 25/02/21 si snaar onderverdeeld strijken
Pulsen geven in 1 boogstreek.

- 25/02/21 korte impro op si
Focust op de twee tritons, eindigt met een triller tussen losse si-snaar 3 en 2.

- 25/02/21 verschillende soorten pizzicato
Ik zet de noot aan en duw met mijn linker hand nog een tweede toonhoogte in. Daarna
volgen glissandi, gevolgd door herhaalde noten.

- 7/03/21 Voor de duidelijkheid in mijn paper is het beter om een benaming vast te
leggen van de intervallen.

1+2 kleine secunde
1+3 grote secunde
1+4 kleine terts
1+5 grote terts
1+6 kleine kwart
28

1+7 tritonus
1+8 kleine kwint
1+9 grote kwint
1+10 kleine sext
1+11 grote sext
1+12 kleine septime
1+13 grote septime
1+1 (rein) octaaf
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Bijlage 3: portfolio harmonie 2020-2021
De voorbeelden werden genoteerd in de alternatieve Kentaku notatie, A=440Hz. Audio voorbeelden zijn te
vinden in Bijlage 10.

Harmonie in 13-EDO - Indra Persoons
Inleiding
Het begon allemaal met mijn masterscriptie. Ik wilde graag met 13 tonen werken omdat ik merkte
dat ik als componist harmonisch in herhaling bleef vallen. Met 13 tonen moet je muziek wel
anders benaderen, er zijn enkel grote en kleine kwinten en kwarten, alleen het octaaf is rein. Voor
deze scriptie heb ik dit jaar - in de eerste fase van mijn onderzoek - een stuk gecomponeerd in
13-EDO dat bestaat uit een audiocollage van improvisaties op mijn cello. Daarna heb ik een
theoretisch vooronderzoek gehouden waarin ik de state of the art rond 13-EDO ontdekte. Volgend
jaar moet ik in fase 2 een compositie maken waarin ik elementen uit die state of the art verwerk,
waaronder bestaande theorieën rond harmonie in 13-EDO. Ik heb al drie artikels gevonden over
harmonie in 13-EDO. Het is jammer dat ik tot nu toe nog maar een ervan begrijp, maar als ik
voldoende extra jargon heb bijgestudeerd zal het moeten lukken om ze te ontcijferen.
Wat ik heb proberen te doen is zelf een harmonisch systeem in 13-EDO ontwikkelen. In de tweede
fase van mijn onderzoek moet ik een meerstemmige compositie maken (van mezelf) en zal ik
geconfronteerd worden met harmonie. Mijn ontdekkingen voor dit vak zijn nog maar een begin,
niet het eindresultaat.
Dit portfolio bevat drie stukjes die ik in de les heb laten horen. Deze stukjes zijn geschreven voor
een microtonale synthesizer in Logic Pro X, die ik met een keyboard dat aan mijn computer
verboden is kan bespelen. Ik heb veel meer materiaal ingespeeld maar ik denk dat deze drie
stukken mijn evolutie voldoende weergeven. Ik ben bij deze synthesizer gebleven omdat ik het
een uitdaging vind om hier iets moois mee te maken.
Notatie
La is 440Hz en wordt genoteerd als de la eengestreept. Een klinkend octaaf wordt genoteerd als
een kleine none.

Het proces
15 februari componeerde ik voor het eerst met deze microtonale synthesizer. Het eerste stuk van
dit portfolio dateert van deze dag. Bij deze stukjes of improvisaties bleef ik rond een
pedaalakkoord hangen waardoor het gevoel gecreëerd wordt in 1 toonaard te blijven. De
harmonische spanning tussen maat 3 en 4 vind ik heel mooi. Het geschreven verkleind akkoord
heeft een gesloten klank en dat bloeit open door het geschreven vergroot akkoord dat erop volgt.
Toen ik dit stuk mee naar de les nam viel het me op dat de pianisten heel veel moeite hadden met
deze 13-EDO synthesizer te appreciëren. Het rare is dat het stuk uit mijn paper niet als
microtonaal ervaren werd door mijn familie. Ik denk dat dit een kwestie van timbre is. Daarnaast
behandel ik 13-EDO met deze synthesizer melodischer dan in mijn cello collage/compositie.
20 februari heb ik gezocht naar mooie samenklanken in 13-EDO. Onderstaande afbeelding geeft
de samenklanken weer die ik mooi vind. Samengevat zijn dit grote secundes en tertsen (zowel
klein als groot), zowel in grondligging als in omkering. Het zou kunnen dat deze intervallen me het
meest aanspreken omdat ze het minst afwijken van de twaalftoons intervallen. Met kwinten en
kwarten had ik niet echt een probleem op de cello maar met deze artificiële klank vind ik ze
lelijker.

15 april wilde ik de kennis van 20 februari bundelen in 1 stuk. Hiervoor ben ik achter mijn
keyboard gaan zitten en heb ik akkoord per akkoord gezocht wat mooi opeenvolgde. Ik ben
begonnen met te denken in een heletoonsstapeling (m1-5), wat geëvolueerd is naar een majeur30

achtige toonaard (m8-14 en m22-24) die even wordt onderbroken door iets wat lijkt op zijn
betrekkelijke mineur toonaard (m17-21).
21 april heb ik een poging gedaan om een nieuw stuk te componeren met de mineur/majeur
verhouding uit vorig stuk maar ik was er niet tevreden mee.
7 mei componeerde ik het laatste stuk uit dit portfolio. Dit is terug een stuk waarbij ik achter mijn
keyboard ben gaan zitten en ik akkoord per akkoord heb gezocht naar wat mooi op elkaar volgt.
Het verschil met vorig stuk is dat er grosso modo per vier maten gemoduleerd wordt en ik heb
geprobeerd om een duidelijk einde te maken. De dalende lijnen in de akkoorden en kleine
intervallen in de melodie zorgen voor een associatie met het tonale.
Reflectie
Je zou kunnen discussiëren of dit allemaal wel nuttig is. In de eerste fase van mijn
masteronderzoek heb ik eigenlijk twee stukken gecomponeerd. Het eerste onafgewerkte stuk was
tonaal gedacht en dat is de reden waarom ik toen opnieuw ben begonnen. Het tweede stuk, mijn
eindresultaat, leunt meer naar de spectrale kant.
Het bestaande repertoire in 13-EDO kan ik opdelen in drie groepen: avantgardistische muziek,
tonale muziek en klankveldenmuziek. Een groot aandeel van het repertoire behoort tot deze tonale
groep. Bij sommigen werkt dit (ik denk aan Moriarty met Unwarrior Suite), bij anderen niet (ik denk
aan Blackwoords 13 notes sostenuto).
Het kostte me heel veel moeite om akkoord per akkoord op zoek te gaan naar wat logisch op
elkaar volgt en ik was niet in staat om hier lange stukken mee te maken. Misschien moet ik in de
toekomst minder moeite doen en me weer meer richten op improvisatie en intuïtie. Ik moet
toegeven dat mooie of tonaalachtige akkoordopeenvolgingen in 13-EDO zoeken vrij geforceerd is.
Ik denk dat het zeker de moeite was om een tonaal systeem uit te denken binnen 13-EDO, al is
het maar om ervan af te stappen en verder te gaan. Ik wil niet dat de compositie voor fase 2 van
mijn onderzoek tonaal gaat klinken maar ik wil wel dat de samenklanken mooi zijn. Ik ga op zoek
naar een ander timbre dan deze synthesizer.
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Bijlage 4: grafische weergave van Aether en Erebos
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1-4-7-9-12

1-2-4-5-7-9-10-12

1-2-4-6-7-9-10-12

1-3-4-6-8-9-11-13

1-3-4-6-8-9-11-12

1-2-3-5-6-7-9-10-11-12

1-3-4-5-6-8-9-10-12-13

Blackwood pentatonic

Blackwood subminor

Chalmers minor

Chalmers major

Chalmers triadic minor

Rapoport minor

Rapoport major

1-3-4-6-8-9-11-12

1-2-4-6-7-9-10-12

1-3-5-6-8-9-11-13

1-3-4-6-7-9-11-12

1-2-4-5-7-9-10-12

1-3-4-6-8-9-11-13

1-2-4-6-7-9-11-12

-> Ultharian

-> Hlanithian

-> Illarnekian

-> Mnarian

-> Sarnathian

-> Celephaïsian

-> Kadathian

1-3-5-7-9-11-13

1-3-5-7-9-11-12

1-3-5-7-9-10-12

1-3-5-7-8-10-12

1-3-5-6-8-10-12

1-3-4-6-8-10-12

1-2-4-6-8-10-12

1-3-4-6-7-9-10-12-13

1-2-5-6-9-10-13

-> Ryonian

-> Karakalian

-> Lobonian

-> Horthathian

-> Oukranian

-> Tamashian

-> Zo-Kalarian

Lovecraft nonatonic

Sephiroth heptatonic

Archeotonic

1-3-5-6-8-10-11-13

-> Dylathian

Oneirotonic

Nummers 1-13

Naam

LsLLsLsL

LsLLsLLs

sLLsLsLL

sLsLLsLL

AALAL

0-1-4-5-8-9-12

0-2-3-5-6-8-9-11-12

0-1-3-5-7-9-11

0-2-3-5-7-9-11

0-2-4-5-7-9-11

0-2-4-6-7-9-11

0-2-4-6-8-9-11

0-2-4-6-8-10-11

0-2-4-6-8-10-12

0-1-3-5-6-8-10-11

0-2-3-5-7-8-10-12

0-1-3-4-6-8-9-11

0-2-3-5-6-8-10-11

0-2-4-5-7-8-10-12

0-1-3-5-6-8-9-11

0-2-3-5-7-8-10-11

0-2-4-5-7-9-10-12

sAsAsAs

LsLsLsLss

sLLLLLL

LsLLLLL

LLsLLLL

LLLsLLL

LLLLsLL

LLLLLsL

LLLLLLs

sLLsLLsL

LsLLsLLs

sLsLLsLL

LsLsLLsL

LLsLsLLs

sLLsLsLL

LsLLsLsL

LLsLLsLs

0-2-3-4-5-7-8-9-11-12 LsssLssLss

Ultharian

1

Celephaïsian

Hlanithian, ook in
Wilson, 1994, p.4

Ook in Wilson, 1994, p.1

Ook in Wilson, 1994, p.1

Notatie met s, L, A
Andere benaming
(small, large,
augmented second)

0-1-2-4-5-6-8-9-10-11 ssLssLsssL

0-2-3-5-7-8-10-11

0-2-3-5-7-8-10-12

0-1-3-5-6-8-9-11

0-1-3-4-6-8-9-11

0-3-6-8-11

Nummers 0-12

Toonladders in 13-EDO

Inthar, 2021a

“13edo”, 2021

Rechberger, 2018

bron

lijkt op zigeunertoonladder en speelt
heel makkelijk

lijkt op frygisch

lijkt op dorisch

klinkt als ionisch

klinkt de eerste helft majeur tweede
helft mineur

lijkt op mixolydisch

klinkt als ionisch

Klinkt donker, maar minder dan
Sarnathian

klinkt als mineur met zowel
ondertonica als leidtoon

Klinkt donker

klinkt als majeur met b6

klinkt als mineur antiek/eolisch

klinkt als majeur met een donkere
bovenkant

Opmerkingen 4/11/21

Bijlage 5: toonladders in 13-EDO
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1-4-6-9-11

Father pentatonic

AALAL
ALAAL

0-3-6-8-11
1-3-6-9-11
1-3-6-8-11
0-3-6-8-11
0-3-5-8-11
0-3-5-8-9

0-1-5-8-9

1-2-4-6-8-9-11-12

1-3-4-6-7-9-11-13

1-2-4-5-7-9-11-12

1-3-4-6-7-9-10-12

1-2-4-5-7-8-10-12

1-3-4-6-8-9-12-1-2

1-2-5-6-8-9-11-13

1-3-4-7-8-10-11-13

1-3-6-8-11

1-3-6-10-11

1-4-6-9-11

1-4-6-9-12

1-4-7-9-12

1 2-4-7-10-12

2 2-4-7-9-12

3 1-4-7-9-12

4 1-4-6-9-12

5 1-4-6-9-10

6 1-2-6-9-10

-> Ulphrygian

-> Mnionian

-> Sardorian

-> Mnaeolian

-> Sarlocrian

distorted harmonic
minor

distorted Freygish

Celephaïsian sharp 4
sharp 6

Oneiro Falling
Suspended Pentatonic

Oneiro Rising
Suspended Pentatonic

Oneiro Symmetrical
Pentatonic

Oneiro Expanding
Quartal Pentatonic

Oneiro Diminished
Pentatonic

0-3-5-8-11

0-3-5-8-10

0-2-5-9-10

0-2-5-7-10

0-2-3-6-7-9-10-12

0-1-4-5-7-8-10-12

0-2-3-5-7-8-11-0-1

0-1-3-4-6-7-9-11

0-2-3-5-6-8-9-11

0-1-3-4-6-8-10-11

0-2-3-5-6-8-10-12

0-1-3-5-7-8-10-11

0-2-3-5-7-9-10-12

s[As]As[As]

ALAs[As]

LALAL

LAALL

AALAL

ALAAL

ALALA

LA[As]sA

LALAA

LsAsLsLs

sAsLsLLs

LsLLsALs

sLsLsLLL

LsLsLsLL

sLsLLLsL

LsLsLLL

sLLLsLsL

LsLLLsLs

LLsLsLsL

1-3-4-6-8-10-11-13

-> Celdorian

0-2-4-5-7-8-10-11

1-3-5-6-8-9-11-12

-> Illarmixian

LLLsLsLs

ALALA

2

Blackwood pentatonic,
ook in Wilson, 1994, p.5

Ook in Wilson, 1994, p.5

Father pentatonic

Sarnathian flat 6

Mnarian flat 7

Sarnathian sharp 7

Mnarian sharp 8

Ultharian flat 2

Celephaïsian sharp 6

Illarnekian flat 8

Dylathian sharp 4

Notatie met s, L, A
Andere benaming
(small, large,
augmented second)

1-3-5-7-8-10-11-13

0-2-4-6-7-9-10-12

0-3-5-8-10

Nummers 0-12

-> Dylydian

Archeodim

Nummers 1-13

Naam

Wilson, 1994, p.5

Inthar, 2021b

bron

ook mooi maar iets donkerder dan
father pentatonic, twee hele tonen
tussen laatste twee noten

Ontspannen, doet het meest aan
zwarte toetsen denken, anderhalve
toon tussen laatste twee noten

Opmerkingen 4/11/21
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Eigen ladders
gebaseerd op Liefde

Naam

0-2-4-5-7-9-11-12
0-1-3-5-6-8-10-12
0-1-2-4-6-7-9-11
0-2-3-4-6-8-9-11
0-2-4-5-6-8-10-11
0-2-4-6-7-8-10-12
0-1-3-5-7-8-9-11
0-2-3-5-7-9-10-11

2 1-2-4-6-7-9-11-13

3 1-2-3-5-7-8-10-12

4 1-3-4-5-7-9-10-12

5 1-3-5-6-7-9-11-12

6 1-3-5-7-8-9-11-13

7 1-2-4-6-8-9-10-12

8 1-3-4-6-8-10-11-12

1-5-6-9-11

1 1-3-5-6-8-10-12-13

0-1-5-6-9

8 2-6-7-10-12

Nummers 0-12

7 1-2-6-7-10

Nummers 1-13

LsLLLssL

sLLLssLL

LLLssLLs

LLssLLsL

LssLLsLL

ssLLsLLL

sLLsLLLs

LLsLLLss

[As]sALL

s[As]sA[As]

3

Notatie met s, L, A
Andere benaming
(small, large,
augmented second)

bron

klinkt als majeur met zowel
ondertonica als leidtoon

doet denken aan blues

Opmerkingen 4/11/21

Bijalge 6: Logboek fase 3
Filmpjes fase 3

- 14/09/21 toon zoeken
• zoeken naar tonen zonder plakkertjes, voornamelijk door snaarresonantie, grepen zijn vaak te groot
(12-EDO), octaveringen van de losse snaren zijn enige intervallen die makkelijk te controleren zijn

- 14/09/21 spelen met backingtrack
• (synth), tonen zoeken op het gehoor door te vergelijken met de backingtrack. Bovenste laag gaat vlot.
Bas lukt de tweede keer. Middenstem is moeilijk zingen lukt wel. Na zingen ook gevonden op de cello.
Daarna (1m45) improviseren op de backingtrack ook met akkoordvreemde noten. Veel glissando en
vibrato om de toon te vinden. Heel onzeker, toon zoeken is een beetje op het gevoel. De enige
houvast zijn de losse snaren en de tonen van de backingtrack.

• Backingtrack: oude cijfers 2-3-5-6-8-9-11-13 is bijna octatonisch, enkel 11-13 niet.
- 16/09/21 Pedro
• Hij vond het nieuw en moeilijk maar deed het verrassend goed, hij hoorde de intervallen misschien wel
beter dan ik. De buitenstemmen zijn makkelijker om te horen dan de binnenstem. Hij merkte op dat
zijn re-snaar te hoog stond gestemd. Hij speelt ook harmonics en zegt is dit een kwarttoon waarop ik
antwoord dat het waarschijnlijk groter is dan een kwarttoon. Wanneer ik hem vroeg te improviseren
greep hij vooral terug naar de noten uit de backingtrack die hij juist speelt. De noten die niet in de
backingtrack zitten kan hij niet vinden. Op een gegeven moment improviseren we samen met twee
cellos en de track. Dan blijft hij ook bij de noten van de backingtrack. De noten die niet in de
backingtrack zitten speelt hij meestal fout, hij vindt ze niet

- 21/09/21 eerste loop test piano
• Ging vrij goed, ik vermoed met metronoom opgenomen
- 28/09/21 eerste loop test 12-EDO cello. hoge storende piep in opname. Voor de rest werkte loop best
goed

- 30/09/21 loop cello in 13-EDO
• Met metronoom, simpele chromatisch trek en losse snaren
• Chromatische trek heb ik fout gespeeld, tussen D en G (snaar octaven) zitten 5 ‘halve tonen’ en ik
speelde er maar 4

- 30/09/21 loop cello in 13-EDO 2
• Zonder metronoom, met B pedaal, 2 melodische lagen erboven, klinkt goed als voor niet te lang. Mi is
een fractie te hoog maar voor de rest alles goed gestemd

- 27/10/21 spelen met backingtrack 2
• Vrije impro, niet per se akkoordnoten, van la naar re naar sol naar si snaar
• 0:08 do veel te laag, re mi veel te hoog (te 12-EDO) 0:14-0:16, sol te hoog 0:26 vermoedde het toen
zelf ook want referentie check losse snaar. Diezelfde tonen verbeteren wel doorheen impro ook met af
en toe losse snaren check, la vals 0:48 te hoog, fa# te hoog 1:15 en la 1:22 te hoog, mi op D-snaar te
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laag 1:45, wat volgt is ook vals sol sol fa# mi 1:50-2:00 sol te laag na snaar check nog niet goed alles
te laag, fa vals 2:06 te hoog, mi te laag 2:07-2:12, la eerst te laag na checken juist 2:13, op re snaar
dus heel vals, mi constant te laag op die snaar ook 2:42, 2:56 sol (1e vinger halve positie) veel te laag,
mi op re snaar te laag 3:04, sol la sol fa vals 3:21-25 te laag, 3:27 sib te hoog, mi te laag op si snaar
3:48, re te laag 4:00, la te hoog 4:19-22 toonladder gaande ging op la snaar ging goed tot hier si lab si
te laag = einde van die toonladder,

• Conclusie op elke snaar moet ik er een beetje inkomen en mi is over algemeen vaak te laag op
verschillende snaren, in hoogte wordt het moeilijk de laatste 3 noten voor t octaafherhaling, beneden
de sol snaar ook moeilijk (zijn dezelfde tonen)

- 27/10/21 spelen met andere bakcingtrack
• Akkoord daalt daalt en stijgt stijgt
• Eerst tonen track zoeken, binnenlaag is juist, onderste laag niet juist enkel laatste noot klopt voor de
rest te hoog, bovenste wel, laatste keer herhaal ik onderste en dan wel juist

• Vanaf 0:29 impro, mi fa te hoog 0:55-1:04, 1:18-1:30 la si do re mi eerder in 12-EDO 2e x beter, la si
do do# 1:17 do te hoog, 1:37-38 even uit de bocht fa mib re mib te hoog

• 1:56-2:07 grijp ik terug naar de backingtrack tonen bovenste en onderste laag
• Snelle trek niet helemaal juist 2:07-2:09 re do do si een hele toon in 3 verdeeld ipv 2, dan gaat het
even goed, 3:29-40 mi fa mi re# te laag direct daarna wel juist behalve eindnoot re te hoog

• Opvallend minder valse noten dan vorige impro met andere backingtrack
• Noten deze backingtrack: boven 6-7-6-5, 3-4-3-1, 8-9-8-7 oud systeem of 5-6-5-4, 2-3-2-0, 7-8-7-6
nieuw

- 28/10/21 loop cello in 13-EDO 3
• Met metronoom, een boeltje, tooncentrum B, er zit een fa in in het begin van de loop die vals is, de
rest is oké, zijn ook noten die makkelijk liggen (octaven van losse snaren of in 1 greep te verbinden)

- 28/10/21 loop cello in 13-EDO 4
• Zonder metronoom, parallelle akkoorden
• Mib in toplaag iets te laag, tweede hoogste is goed, laagste bewegende laag is goed tweede laagste
laag fa iets te laag

- 28/10/21 loop cello in 13-EDO 5
• Zonder metronoom, contrapunt, klinkt chaotisch
• La si do re do si la goed
• Sol fa# fa# mi mi goed (bovenstem)
• Mi fa# sol fa# goed
• Conclusie goed in de stemming gespeeld
- 28/10/21 loop cello in 13-EDO 6 met live cello
• 28/10/21 loop cello in 13-EDO 5 als basis met een paar lagen minder, daarop geïmproviseerd
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• Mi te laag, hoogte heeft nog plakkertjes, la te hoog, fa# sol fa# te laag, nog een mi (III) vals (3m03) te
hoog, la onder la-snaar (toon 13) veel te hoog (3m25) 11-12-13 erg vals eerder 12-EDO, mi (I) blijft vals
te laag (4m30)

• Opmerking regelmatig mi te laag: mi is het meest afwijkend van 12-EDO (grote en kleine kwint)
• Eigenlijk valt het nog mee op 5m20 11 noten vals
- 4/11/21 impro sephiroth zonder backingtrack
• re# Mi herhaaldelijk te hoog (meer 12-EDO) (0m-0m21), fa# te hoog (0m36-0m42), zelfde mi re# weer
vals (0m43-0m50), mi te hoog (0m59-1m05), re# te hoog (1m34) ~12-EDO, re# mi (1m45) te hoog,
(2m02) re# te hoog, 2m15 mi veel te hoog, vanaf 2m30 re# (II) wel oké, 3m11-3m28 re# weer te hoog,
laatste do te hoog 3m25

• Conclusie lage noten zijn moeilijk
• vooral re# mi die het meest verschillen van 12-EDO, maar 1 keer fa# (een andere noot)
- 9/11/21 plakkertjes terug
• Intonatie is juist nu
- 25/11/21 improvisatie
• Merk op, ik weet waar welke tonen liggen
- 8/03/22 Muchas Clair de Lune in Utrecht
• 4m29 mi vals (sprong) te hoog, la# (sprong) fractie te hoog 6m40
• Veel minder vals gespeeld dan ik verwachtte tijdens de uitvoering
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Bijlage 7: father pentatonic partituur
Dit voorbeeld werd genoteerd in de alternatieve Kentaku notatie met als A 220Hz. Het audio-fragment is
terug te vinden in Bijlage 10.
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Bijlage 8: Sephiroth versie 10 november 2021
Dit voorbeeld werd genoteerd in de alternatieve Kentaku notatie met als A 220Hz. Het audio-fragment is
terug te vinden in Bijlage 10.
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Bijlage 9: Reële score Mucha’s Clair de Lune
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Bijlage 10: lijst met YouTube filmpjes
Deze bijlage bevat twee lijsten met filmpjes, voorafgegaan door de YouTube link naar de
afspeellijst.
De eerste lijst bevat filmpjes met resultaten uit dit onderzoek. De twee hoofdresultaten zijn Aether
en Erebos voor fase 1 en Mucha’s Clair de Lune voor fase 3. Daarnaast zijn er nog enkele
nevenresultaten.
De tweede lijst bevat filmpjes van het cello spelen van de onderzoeker. In de eerste fase diende
deze filmpjes om geanalyseerd te worden en van de analyses te leren over 13-EDO. Uiteindelijk
vormden ze ook het compositorisch materiaal voor Aether en Erebos. In de derde fase diende
deze filmpjes om de intonatie achteraf te kunnen vergelijken met de EP-MK1 plug-in om te testen
of het mogelijk is om zonder plakkertjes juist te intoneren. Daarnaast werd er bij elke sessie met
het Loop Station een fragment gefilmd.
Link naar de YouTube afspeellijst met filmpjes die resultaten weergeven van het onderzoek:
https://youtube.com/playlist?list=PL1wGSFGOle_94Qn4KrSRLx3F5NdoY5DcM
Aether and Erebos (13-EDO) - Indra Persoons
Mucha’s Clair de Lune (13-EDO) - Indra Persoons
Chaos and Nyx (13-EDO) - Indra Persoons
Scales in 13-EDO
Treiskaidekafonie (13-EDO) - Indra Persoons
Eerste onafgewerkte compositie in 13-EDO
10/11/21 Sephiroth version 1
15/11/21 Father Pentatonic
15/02/21 13-EDO harmony exercise
15/04/21 13-EDO harmony exercise
7/05/21 13-EDO harmony exercise
Link naar de YouTube afspeellijst met alle filmpjes waarbij de onderzoeker zichzelf filmde om
achteraf te analyseren:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1wGSFGOle_8GNwjg9I8IrwZCek6J3nRE
Deze lijst bevat:
16/10/20 1e impro la snaar
16/10/20 2e impro
16/10/20 dalende toonladder
16/10/20 stijgende toonladder
16/10/20 losse re met stijgende toonladder op la
16/10/20 jacks lament
16/10/20 sorry Bach
23/10/20 3e impro alle snaren, begin laagte
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23/10/20 dubbelgrepen parallel
23/10/20 akkoorden
26/10/20 4e impro laagte
26/10/20 jeux interdit
26/10/20 artificiële fluitnoten
26/10/20 chromatiek op la
26/10/20 akkoord met strekking
26/10/20 heletoonsladder
13/11/20 improvisatie pedaalnoot si
13/11/20 dissonant
13/11/20 losse la als dissonant
13/11/20 parallelle valse kwinten
13/11/20 improvisatie con battuto
15/12/20 5e impro
15/12/20 impro la als grondnoot
16/12/20 tweeklanken in laagte
16/12/20 mogelijke consonante ostinaat
16/12/20 6e impro
29/12/20 natural harmonics
29/12/20 consonanten samenklanken op la met losse re
29/12/20 7e impro
8/01/21 harmonic trills Saariaho
8/01/21 harmonic trills Saariaho 2
8/01/21 8e impro
8/01/21 harmonic trills Saariaho op la
14/01/21 stijgende toonladder la
14/01/21 dalende toonladder si
14/01/21 losse re met dalende toonladder op la
14/01/21 akkoorden dalend
14/01/21 kwinten stapelen
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14/01/21 9e impro
14/01/21 losse si snaar SP en ESP
14/01/21 variant op motief
14/01/21 impro alla Doel
14/01/21 gebroken akkoorden met losse si en re snaar
14/01/21 heel consonant met re pedaal
15/01/21 mogelijke harmonic trills
27/01/21 10e impro
27/01/21 impro 2 vertrekkende op kam
27/01/21 impro vertrekkende op kam
27/01/21 impro springboog
1/02/21 deel 3 compositie met mogelijk vervolg
1/02/21 improvisatie met re pedaal
1/02/21 deel 1 compositie met mogelijk vervolg
1/02/21 deel 2 compositie met mogelijk vervolg
1/02/21 deel 3 compositie
11/02/21 impro op si en sol snaar
11/02/21 toonladder op la + impro
12/02/21 impro op la
12/02/21 impro
12/02/21 akkoorden impro
12/02/21 harmonics
16/02/21 poging atonaal op pedaal
16/02/21 impro poging tonaal vs atonaal
16/02/21 impro veel vergrootte secundes
16/02/21 beest, dissonante tweeklanken
16/02/21 pizz 2 handen losse snaren
19/02/21 artificiële harmonics chromatisch op la + staartstuk strijken
19/02/21 strijken op pin
19/02/21 trage harmonics gliss op la
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19/02/21 saariaho trills
19/02/21 artificiële harmonieken melodie
19/02/21 staartstuk 4
19/02/21 staartstuk 3
19/02/21 staartstuk 2
19/02/21 pizz voor liefde
Chaos en Nyx 23/02/21
25/02/21 trillers laagte
25/02/21 col legno triton laagte
25/02/21 ricochet si
25/02/21 col legno hoogte
25/02/21 glissando snel la
25/02/21 glissando trager la
25/02/21 col legno losse sol
25/02/21 col legno losse sol 2
25/02/21 grotere trillers met la
25/02/21 circular bowing op sol
25/02/21 ricochet si 2
25/02/21 si snaar onderverdeeld strijken
25/02/21 korte impro op si
25/02/21 verschillende soorten pizzicato
14/09/21 toon zoeken
14/09/21 spelen met backintrack
16/09/21 Pedro
21/09/21 eerste loop test piano
28/09/21 eerste loop test 12-EDO cello
30/09/21 loop cello in 13-EDO
30/09/21 loop cello in 13-EDO 2
27/10/21 spelen met backingtrack
27/10/21 spelen met andere backingtrack
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28/10/21 loop cello in 13-EDO 3
28/10/21 loop cello in 13-EDO 4
28/10/21 loop cello in 13-EDO 5
28/10/21 loop cello in 13-EDO 6 met live cello
4/11/21 impro sephiroth zonder backingtrack
9/11/21 plakkertjes terug
25/11/21 improvisatie
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