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Wonneer we in de moot g de ochtste noot von het ritme

zestiende noten, krijgen we het volgende ritme : J n

Dit ritme duurt één iel in de moot g ' g J n fn

) ) opsptitsen in 2

lenen2enen

Voorbeeld:
"Des MUllers Blumen" uit "Die Schóne MUllerin"l op.25 (D. 795)'z van Franz Schubert3
(17e7-1828).

Am Bach- viel kler en Au - gen- sehn, der-

lers Freund und ge scheint...

I Die schóne Mullerin is een liedcyclus uit 1823 op teksten von Wilhelm Muller (1794-18271
, Otto Erich Deutsch gof in 1978 een chronologische cotoloog uit die men thons de Deutsch-indeling noemï en
oonduidt met D.
s Fronz Schubert is een Oosïenrijks componist, die ondermeer bij Solieri studeerde. Het grootste deel von zijn

leven brochï hijin ormoede door. Hijstierf op 31-jorige leeftijd oon tyfus.

Een rondo (rondeou) is een muzikole vorm die vonof het clossicisme regelmotig
opduikt. Het bevot een refrein ofgewisseld met strofen (coupleiten). De meest
eenvoudige rondovorm is de ABA-vorm, die we terugvinden in stukken met een
D.C.

Êr zijn twee types ontwikkelt: de Fronse, woorbij de strofe steeds een nieuw gegeven
is, en de Weense. Deze lootste Ís de meest symmetrische.

Een vormoonduiding ols ABACABA moet je lezen ols refrein (A) - strofe I (B) - refrein

- strofe 2 (C) - refrein - strofe I - refrein. Op zich is deze vorm ook een ABA woorbij
de ABA-hoekdelen somen een "grote" A vormen.
Soms volgde nog een codo. Refrein en strofen kunnen gevorieerd worden en
moduleren frequent.

ln les I 8A blijft hetrefreÍn Ín de hoofdtoonoord. B moduleert noorde dominonitoonoord
en C stoot in de gelijknomige kleine tertstoonoord.
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ln les l8 B moduleert het refrein eerst noor de dominontioonoord, doorno noor de
subdomÍnonttoonoord.

ln les I B C wordt het refrein gevorieerd én getronsponeerd.

Vele vorionten hierop zijn mogel'rjk.

Bekende rondo's zijn het Allo Turco uÍt de Pionosoncte in A (KV 331) von W.A. Mozort
en Fur Elise (WoO 59)rvon Ludwig von Beethoven.

I WoO betekent "Werk(e) ohne Opuszohl". De cotologus vcn Georg Kinsky uit 1955 is hierin de sïcndoord

Loddervreemde noten zijn noten die vreemd zijn oon de toonoord von het moment.

Toepossing hiervon vinden we in versieríngen zools trillers, doorgongsnoten,
wisselnoten...

Ze geven kleur oon het werk, of ze verrossen ermee.

We geven een voorbeeld vonuit de jazz: Chottonoogo-choo-choo von Horry Worrenr
(rBe3-re8r).
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I Worren schreef meer don 800 songs woorvon Chottcnoogc de
Chottonoogo is de vierde grootsïe stod in de stcoï Tennessee. De song
stod.
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ollereerste gouden ploot opleverde.
beschrijft de rit von New York noor deze
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