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Dit lied wordt gespeeld over 4 snaren : 1ste snaar los, 2de, 3de en 4de snaar los. Let op de wis-
selslag rechts + de uitzonderingen erop, de aanduidingen voor de linkerhand en het zetten van de
4de en/of de 3de vinger voor de hoge re.
Voor het eerst gaan we ook 8ste noten spelen : let erop dat deze dubbel zo vlug zijn als de kwart-
noten. Let verder ook op de kwartgepunte + 8ste noot en de kwartrust.
Let ook op de structuur : Da Capo al Fine : een duidelijke ABA-vorm.
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========================&
Dit lied wordt gespeeld over 3 snaren : 2de, 3de en 4de snaar. Let op de wisselslag voor de rech-
terhand + de uitzonderingen erop, de aanduidingen voor de linkerhand : sinds lange tijd terug een
haakje en het plaatsen van de 4de vinger voor de hoge re.
Let verder ook goed op de maat : de 8ste noten moeten terug dubbel zo vlug gespeeld worden
als de kwartnoten. Nieuw is de 8ste rust die slechts 1/2 tel duurt.
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