
LEs 6. Moournrr.

Hei veronderen von toonoord in een muziekstuk noemen we moduleren.
Moduloties komen veel voor in grote werken, moor worden ook gebruikt in kinder- of
volksliedjes zools in het cornovolslied ,'Een kolemanden rok".

Eenvoudige moduloties zijn overgongen noor verwonte toonoorden. Bvb. von do
groot noor lo klein of von do groot noor sol groot. Moduloties tussen niet verwonte
ioonoorden geven muziek vook een dromotische werking, bvb. in de opero's von
Wogner.

man - den wrt mant

chen. de fruit

We gebruiken een modulotieschemo om te bepolen welke toonoorden oon elkoor
verwont zijn.

Gelijknomige kleine
teristoonlodder
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Toonoord + ----------- beginloonoord ----------Toonoord +
reine kwort reine kwint
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Aonverwonte kleÍne
tertstoonlodder
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Voor do groot wordt dii don :

doklein-3b
I

Fo grooi
1b

do groot sol grooi
r#

I

lo klein

LES 7 . Dr rclErNE TERTSï..NLADDERS: or 3 *ENDTNGEN

Noost grote tertstoonlodders besproken we ook reeds de kleine tertstoonlodders.
Kenmerkend oon de kleine tertstoonlodder (of mineur-toonlodder) is de kleine terts
op de grondtoon. Vondoor de noom : kleÍne tertstoonlodder.
ln de grote tertstoonlodder kennen we moor één vorm, in de kleÍne tertstoonlodder
bespreken we 3 vormen of wendingen,

1. De eenvoudigste vorm von de kleine tertstoonlodder is de onlieke kleine
tertstoonlodder ook wel de noluurlijke wending of vorm genoemd.
Dii is de oorspronkel'tjke vorm, zools we die zogen in A.M.V. Compleet, deel l.
Kenmerken : holve tonen tussen ll - lll en V - Vl

Als voorbeeld von de ontieke wending geven we de Engelse Corol
"God rest you merry gentlemen"
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2. De tweede vorm von de kleine tertstoonlodder die we bespreken, is de
hormonische kleine tertstoonlodder.
ln deze vorm wordt de Vll d' toontrop verhoogd met een holve toon.
De holve tonen liggen don tussen :

ll - lll, V - Vl en Vll - Vlll.
Kenmerkend is de cnderholve toon tussen de Vld'en de Vlldu toontrcp.

3. De derde vorm die we bespreken Ís de melodische kleine tertstoonlodder. Hier
wordt zowel de Vld' ols de Vlld' noot met een holve toon verhoogd.

Over de dolende vorm von de melodische kleine tertstoonlodder bestoot nogol wot
discussie.

1) MelodÍsch dolend :Vld" en Vlld' toontrop blijven verhoogd
2) Melodisch dolend : Vld' en Vlld' toontrop zools in de ontieke wending
3) Melodisch dolend bestoot niet

Wij houden het echter bij de 1't' stelling. Hieronder het themo von de fugo BWV 554
uit de Acht kleine Preluden en Fugen voor orgel von J.S.Boch. ln het koder zie je Vl en
Vll verhoogd, zowel stijgend ols dolend.

Themo von de fugo BWV 554 uit de
Acht kleine Preluden en Fugen voor orgel von J.S.Boch

Als voorbeeld de 4O't" symfonie KVI 550 von Wolfgong Amodeus Mozori (1756-
1791). ln het koder merk je de verhoogde Vll gevolgd door de gewone Vl.

my teors von John Dowlond ( co 15ó3-l 626) komen zowel ontieke
melodische wending voor (zie de plootsen met sol en/of fo).

my- tears, fall from your springs! me moum; where

night's black - bird her fa-my sings, There

I KV stoot voor Kóchelvezeichnis. Ludwig Alois Ferdinond Ritter von Kóchel (1800-lB/7) mookte een eerste
chronologie von de werken von Mozort. ln 1862 wos de cotologus kloor.
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Somengevoi:

Grotetertstoonlodder: -

Kleine tertstoonlodder: -

Opmerking :

Begint met een grote terts
Holve tonen tussen lll - lV en Vll - Vlll

Begint met een kleine terts
3 vormen / wendingen :

. ontieke of notuurlijke wending : holve tonen
tussen ll - lll en V - Vl

. hormonische wending : 7du noot wordt verhoogd
mei een holve toon : holve tonen tussen ll- lll, V -
Vl en Vll- Vlll. Anderholve toon tussen de Vld' en
Vlld" ioontrop

. melodische wending : ód' en Zdu noot worden
verhoogd met een holve toon : holve ionen
tussen ll - lll en Vll - Vlll

in de cntieke of notuurlijke wending spreken we von
een ondertonico bij de Vlld' toontrop.
in de hormonische en melodische wending spreken we
von een leidtoon of leidnooi bij de Vlld" toontrop
de wijzigingstekens die we toevoegen in de hormonische
of melodische wending worden bij de noot zelf
geplootst, niet oon de sleutel. De voortekening blijft dus
ongewijzigd.melodische wending worden bij de noot
zelf geplootst, niei oon de sleutel. De voortekening blíjfi
dus ongewijzigd.
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