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Ter herinnering :

De moot $ is een binoire mootsoort die ternoir onderverdeeld is.

De moot $ heeft dus twee tellen die elk de woorde hebben von een

gepunteerde kwortnoot t J.t of von drie ochtste noten - ook wel triplet genoemd
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Elk von deze ochtste noten kon gesplitst worden in twee zestiende noten.

Twee zestiende noten of één ochtste noot kunnen ook vervongen worden door

een ochtsle rust ( y ) woordoor je volgende combinoties krijgt :
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HrRunlrNG TNTERVALLEN
GnoTE EN KLEINE SEXT EN SEPTIEM
CouplEwENTATRE INTERVALLEN

Vorig joor besiudeerden we reeds de volgende intervollen :

- reine intervollen : prime, kwort, kwint en octoof
- kleine en grote intervollen : secunde en terts

Wonneer we zes noten tellen (de opgegeven noten meegeteld), bijvoorbeeld
do - lo, spreken we von een sexl.

- kleine sext = 3 hele en 2 holve tonen, bijvoorbeeld mi- hoge do
- grote sext = 4 hele tonen en 'l holve toon, bijvoorbeeld fo - hoge re

Een intervol kon men omkeren. Een klein intervol wordt don groot, een groot wordt
klein en rein blijft rein. Een intervol vormt met zijn omkering een reÍn octoof. Deze
intervollen noemt men complementoire intervollen. Zo zijn kleine terts en grote sext
complementoir, net ols reine kwort en reine kwint.

ln het themo von "Love Story" (Froncis Loi)

vinden we zowel de kleine ols de grote sext terug.
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Froncis Loi werd geboren op 26 opril 1932in Nice. Op zijn 20't" verliel hij het
ouderl'rjk huis om noor Porijs ie goon. ln I gó5 ontmoei h'lj Cloude Lelouch die
hem in díenst nom om mee de filmmuziek le schrijven voor "Un homme et
une femme" . ln 1966 ontving Froncis een Golden Globe Aword voor besie
originele soundirock. Dit wos hei begin von een schÍtterende corrÍère.
Zijn meesf bekende soundtrocs : Love Story ( 1978) , Bilitis ( 197 6) en Emonuelle
2 (1e75)

Wonneer we 7 noten tellen (de opgegeven noten meegeteld), bijvoorbeeld do - lo,
spreken we von een sepliem.

- kleine septiem = 4 hele en 2 holve tonen, bijvoorbeeld mi- hoge re
- groie septiem = 5 hele ionen en 'l holve toon, bijvoorbeeld fo - hoge mi

Net zools terts en sext complementou zíjn, zijn de secunde en de septiem
complementoir: het omgekeerde von een kleine secunde is een grote septiem en
vice verso. Bijvoorbeeld do - re is een grote secunde, re - hoge do is don een kleine
septiem.

"Somewhere" uit West Side Story (1957) von Leonord Bernstein (1918-.l990)
begint met een kleine septiem.

Some - where a

Peace and quiet- and lor us some - where. 

-

Bernsïein wos een Amerikoons dirigent, componisl, pionist en pedogoog.
Hij studeerde oon Horvord University, Combridge-Mossochusetts en
Curtis lnstitute of Music in Philodelphio. Aonvonkelijk componeerde hij
verschillende musicols. Als dirigent mookte hij noom met uiivoeringen
von de symfonieën von Guslov Mohler, noosï creoties von orkestwerk von
Chorles lves en de wereldpremière von de Turongolïo-symfonie von Olivier
Messioen. Zijn dirigeerst'rjl wos zeer beweeglijk

De kop von hei refrein uit "Toke on me" von Poul Wooktoor-Gomstr (,l9ól ) is een
grote septiem:

Take me,_

I Geboren in l9ól in Noorwegen, gitorist von de groep o-ho, en is ook schilder.
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