
LEs 2. HERHALTNG: MAAT EN RITME
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"Moot " is de regelmotige wijze die de muziek indeelt in een steeds terugkerend
potroon met zwore en lichte tellen.
ln de muzieknototie worden moten von elkoor gescheiden door mootstrepen.

We onderscheiden binoire en ternoire moten :

Binoire moten n ft g (het bovenste getol is dus steeds een even getol)

Ternoíre moten f I (het bovenste getol is dus steeds een oneven getol)

Moten kunnen binoir of ternoir onderverdeeld worden :

Binoire onderverdeling (tweeledig onderverdeeld) , I ft

Ternoire onderverdelÍng (drieledig o,nderverdeeld) : $ I l&

Enkelemootsoortoonduidingen: d 7r n ft ? g 0 c

Nei zools de toonsoort bepoolt ook de mootsoort mee het korokter von een
muziekstuk . Enkele voorbeelden :

: Militoire mors voor vierhondig piono von Fronz Schubert:
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Wols in f : Wiener Blutt von Johonn Sirouss:

Het wiegende korokter von de $ moot vinden we terug in een berceuse en in heel
wot sloopliedjes.

Een von de meest beroemde is ongeiwijfeld het StÍlle Nocht (l8l B) von Fronz
Gruber (1787-18ó3):
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:,, De ritmes dÍe we reeds leerden in deel l, vind je terug in de volgende ritmische tobel:
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