
LEs ï O. HrnunLrNG

A. Toonlodders :

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

- 
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( Volgorde von de mollen : si- mi- lo - re - sol

- do-fo)
- De noom von de toonlodder is de voorlootste

mol
- Voorlootste mol is de noom von de toonlodder
Toonlodders met kruisen
( Volgorde von de kruisen : fo - do - sol -re - lo -
mi- si )

- Grondnoot min holve toon is hei lootste kruis
- Loctste kruis + holve toon is noom von de

toonlodder

Kleine lerlsloonlodder: - Begint met een kleine terts- 3 vorml'á[ïi#?;i,iio" 
wendins : horve ronen

tussen ll - lll en V - Vl
hormonische wending : 7d" noot wordt verhoogd
met een holve toon : holve tonen tussen ll - lll,

V - Vl en Vll - Vlll. Anderholve foon iussen de Vld'
en Vlld" toontrop
melodische wending : ód' en 7d" noot worden
verhoogd met een holve toon : holve tonen
tussen ll - lll en Vll - Vlll

Modulqlie : Het veronderen von toonoord in een muziekstuk noemen we
moduleren.

Modulotieschemo :

Gelijknomige kleine
tertstoonlodder

I

Toonoord + ----------- beginloonoord
reine kwort

I

Toonoord +
reine kwint

Aonverwonte kleine
tertstoonlodder
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B. Mool en rilme :

Hieronder zien we nogmools de ritmetobel uit les 2.
Nu oongevuld mei de nieuwe ritmes dÍe we totnogioe bestudeerden.
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G. lnlervollen :

LEsïï VonnalEER: vooR-EN NAZTN

Muziek is een tool. Ze heeft een eigen grommotico die von lond toi lond kon
verschillen en von tijd tot tijd evolueert.

ln les I von AMV Compleet 1 zogen we reeds de porometers.

Uit deze porometers vloeien voort:
- melodie, motief (bijvoorbeeld de Proximustune - eigenlijk "Struggle for pleosure"
von Wim Mertens (',l953))

- ritme, motief (bijvoorbeeld het begin von "We will rock you" von Brion Moy (1947),

de gitorist von Queen)

;:1

0 tonen
bvb. do - do

1/z ïoon
bvb. mi- fo

I toon
bvb. do - re

2. Secunde

1 + t/z toon
bvb. re - fo

2 tonen
bvb. do - mi

2 + 1/z tonen
bvb. do - fo

3 + '/, tonen
bvb. do - sol

4 + 1/z tonen
bvb. fo - hoge re

3 + 2/2 tonen
bvb. mi - hoge

do

5 + t/z tonen
bvb. fo - hoge mi

7. Sepliem 4 + 2/2 tonen
bvb. mi - hoge re

5 + 2/2 tonen
bvb. do - hoge

do
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- moot (metrum)
- dynomiek (forie, crescendeo,... ) en cgogiek (stoccCIto, morcoto, ritenuto...)
- hormonÍe (somenklonken)
- vorm

ln deze les nemen we een muzikole zin onder de loep. ln klossieke betekenis noemt
men ze ook wel eens vroog en oniwoord (orsis-thesis of ontecedent en consequent).

We onderscheiden drie types:

1. De nozin bevot grotendeels heizelfde moteriool ols de voorzin:

Presto

2. De nozin mookt gebruik von hetzelfde ritme ols de voorzin, moor ondere
noten:

3. De nozin is volledig vrij:

Poco adagio e cantabile

De voorbeelden komen uit AnfongersfUcke f 0r KlavÍer von Doniel Gottlob Turk (1750-
l8l3), een tijdgenoot von Mozori en Hoydn.

Door het gebruik von een koppelteken kunnen we nieuwe ritmes vormen.

Een koppelteken is een boogje dct twee of meer nofen von dezelfde toonhoogte
verbindt. Deze noten worden don tot één klonk somengevoegd, de lengte von deze
noot is de duur von de gekoppelde noten somen. (cfr. AMV-Compleet, deel 1 les 31)

Als we een kwcrtnoot koppelen oon twee ochtste noien, kunnen we dit ook noieren
t\

cls .l' at

Ook het omgekeerde is mogelijk : kunnen we dus ook noter.n ots ) ).n)

LEs ï 2..f ).
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Vb. "Swing low" - Negro-spiriiuol (Wollis Willis)r

"Swing low, sweeï choriot" werd gecomponeerd
door Wollis Willis, een voormolige sloof von de
Choctow indionen. Zijn inspirotie hoolde hij uit de
Red Ríver, die hem oon de Jordoon deed denken.
en uiï hel boek von de profeet Elio, die met een
strijdwogen noor de hemel ging. Het lied bevot
een zucht noor vrijheid.

De spirituol wordt vook gezongen op
begrofenisplechtigheden.

Louis Armstrong, Stevie Wonder, Eric Clopton, UB

40, Beyonce en vele onderen coverden de negro-
spirituol.

"Swing sweet choriot" - Wollis
negro-spirituol

Swing r1 ot- min' for car ry

swlng sweet cha co - min' for to car - ry me

I Een negro-spirituol is een genre oorspronkelijk gezongen door de zworte slcven in Ameriko. De liederen zijn
religieus von inhoud en verwijzen dikwijls noor een beïer hiernomools. Zo is Choriot nieï olleen een wogen, moor
ook een weg noor een beter leven. De tekst bevotte soms verborgen boodschoppen voor onïsnopte sloven
hoe ze vio een netwerk (de Underground Rcilrood) konden ontkomen.

home.low

.a. ..
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