Golf

Geïnspireerd op “in C”(1964) van Terry Riley
Maatsoort: vierkwartsmaat
Toonsoort F (1 mol = bes)
Tempo: ad libitum, maar degene die begint bepaalt het tempo voor allen.
Het stuk bestaat uit 24 losse maten, die elk door iedereen 2-4x achter elkaar
gespeeld worden.
Iedereen begint met maat 1 en eindigt met maat 24, en doorloopt daarbij dus de hele
reeks maten in volgorde van 1-24.
In de praktijk:
Je begint met maat 1 als je voorganger (rechts van je) 2x maat 1 gespeeld heeft.
Je speelt maat 1 minimaal 2x, maximaal 4x. Aan jou de keuze!
Vervolgens ga je naar maat 2, min. 2x, max. 4x. Dan maat 3 idem, etc. etc.
Je mag tussen twee maten in even stoppen als je wilt en daarna weer instromen, maar
je gaat na de stop door waar je gebleven was.
Je kunt even stoppen als je bijvoorbeeld de tel bent kwijtgeraakt.
Als je een maat niet kunt spelen, mag je hem overslaan.
Het is de bedoeling dat de maten gelijkelijk over de spelers verdeeld zijn en blijven.
Ga niet haasten, maar zorg ook niet voor opstoppingen. De golf moet blijven stromen!
Probeer goed te luisteren wat je naaste buren doen en of je matcht met hen.
Je mag best even dezelfde maat spelen als je rechter of linker buurman, maar
probeer je ook weer los te maken.
Je mag je linker buurman passeren, en jouw rechter buurman mag jou inhalen.
Het is geen wedstrijd, dus probeer je zoveel mogelijk aan te passen: jaag je linker
buurman niet op en houdt je rechter buurman niet op. Je moet dus niet alleen met je
eigen spel bezig zijn, maar ook letten op de anderen! Goed luisteren naar jezelf
(zuiverheid!), maar ook naar je medespelers, dát is de uitdaging!
Je speelt door tot maat 24 en houdt die noot ppp aan, tot iedereen maat 24 heeft
bereikt. Gezamenlijk afsluiten met de slotnoot.
Qua dynamiek werken we van pp langzaam toe naar een forte op de hoogste noot (A)
om daarna langzaam af te bouwen naar een ppp op de slotnoot (F).
N.B.: degene die begint moet zorgen dat de golf blijft stromen, dus in de praktijk zal
die niet te vaak 4x dezelfde maat moeten spelen!

