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sYNCoPE: f'n

Een syncope is een noot die begint op een lichte tel of tijdsdeel en die verder duurt

op een zwoordere tel of tijdsdeel.

vorig joor zogen we reeds de syncoo" ' ) J ) 
'n n n en ft

De snelle syncope is een syncope op eén t"r ( .FIJ ).

Een ondere monier von schr'tjven :

Ook deze syncope komt voor in de moten n f en ft

Doordot een noot niei op de tel komt, verschuift het ritmische occent.

Dit wordt veelvuldig gebruiki in stijlen of donsen zools Rcgtime, Rumbo, Solso en
Tongo...

Een toonlodder is, zools gezÍen in vorige lessen, een reeks von B opeenvolgende noten.
De eerste noot bepoolt de noom von de toonlodder.

Kenmerken voor grote tertstoonlodders :

- Holve tonen liggen tussen lll-lV en Vll - Vlll

- Begint met een grote ierts (2 hele tonen)

Als voorbeeld het op een rogtime geboseerde
Le Petit Nègre (l 908) von Cloude Debussy (1 8ó2-1 9l 8):

LES 4. Gnorg TERTsTooNLADDERS Tor 5 # En 5 h
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Om de voortekening von een toonlodder te bepolen, of om de toonlodder te
bepolen ols de voortekening is opgegeven, gebruiken we volgend "truukje".

. Te onlhouden :

- Do groot: geen voortekening
- Fo groot : I mol

. Toonlodders mel mollen (woord "mol" komt voor in de noom von de
toonlodder zools b'rjvoorbeeld in re b groot, si mol groot, lo mol groot,
...):

- Volgorde von de mollen : si - mi - lo - re - sol - do -fo
Hiermee bedoelen we doi de mollen oltijd in deze volgorde
voorkomen ols voortekening. Het is vonof sib een opeenvolging
von st'rjgende kworten
Als een toonlodder bijvoorbeeld drie mollen heeft ols
voortekening z'rjn dot sowieso sib , mib en lcb , één mol ols
voortekening is sowieso sih

- De noom von de toonlodder is de voorloolsle mol :

Bijvoorbeeld Mi mol groot : in de volgorde von de voortekening
is mi mol de tweede mol; om de voortekening te kennen moet je
een mol verder: drie mollen dus.

- Voorloolsle mol is de noom von de toonlodder:
Een toonlodder heeft bijvoorbeeld vier mollen : de voorlootste
mol is don lo mol. Deze toonoord heet lo mol groot.

. Toonlodders mel kruisen (woord "mol" komt niet in de noom vooí
bijvoorbeeld re groot, lo groot, si groot ... ) :

- Volgorde von de kruisen : fo - do - sol -re - lo - mi- si
Zelfde systeem ols bij de mollen. Als je vier kruisen ols
voortekening hebl, ztln dot sowieso fo #, do fi, sol fi en re fi ,

2 kruisen ols voortekening sowieso fofi en do# ... De kruisen zijn
gevormd door een opeenstopeling vCIn st'rjgende kwinten vonof
ro#.
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- Loolsle kruis + een holve loon is de noom vqn de loonlodder :

Bijvoorbeeld: een toonlodder heeft drie kruisen : lootste kruis is sol
kruis. Een holve toon hoger don solfi is lo. Lc groot heeft dus drie
kruisen ols voortekening.

Om de voortekening von grote tertstoonlodders te vinden kon je ook gebruik
moken von de kwintencirkel.
Dit is een schemotische voorstelling om de "somenhong" tussen de grote
tertstoonlodders weer te geven.
Accordeonisten herkennen hierin zeker de boskont von de occordeon.
Als je oon de rechterkont von de kwintencirkel steeds een reine kwint siijgt, komt
er telkens een fi bij, ols je longs de linkerkont telkens een reine kwint doolt, komt
er steeds een b bij.
Voorlopig houden wij het bij toonlcdders tot 5 fi (si groot) en 5 h (reb groot)

- Grondnoot min een holve loon is het loolsle kruis :

Bijvoorbeeld: de grondnoot in Re groot is re. Een holve toon
docronder is dofi. ln de volgorde von de kruizen is dofl het
tweede kruis. Re groot heeft dus twee kruisen ols voortekening.
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