
LEs 2 ï. HERHALTNG

A. Vormleer:

Voor- en nozin : een klossieke zin bevot vier moten voorzin en vier moten nozÍn, ook
wel ontecedent (vroog) en consequent (ontwoord) genoemd. De nozin kon dezelfde
noten ols de voorzin hebben, of hetzelfde ritme of volledig vr'rj of een mengvorm.

Rondo : een rondo heeft een strofe - refreinstructuur.

B. Moqt en ritme :

Moolsoorlen :

Binoire mootsoorten (bÍnoir onderverdeeld) :

- moot I "t Q: 2 tellen in een moot, elke tel heeft de woorde von een holve noot,
ook ollo breve genoemd.

- moot fi : 2 tellen in een mooi, elke tel heeft de woorde von een ochtste noot

Ternoire mootsoorten (binoir onderverdeeld) :

- moot Ë : 3 tellen in een moot, elke tel heeft de woorde von een holve noot
- moot $ . 3 tellen [n een moct, elke tel heeft de woorde von een ochtste noot

Nieuwe rilmes :
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C. Melodie / hqrmonie:

1. Melodie: loddervreemde tonen
Zijn tonen vreemd oon de foonoord.

2. Hormonie: drieklonken :

twee opeengestopelde tertsen noemen we een drieklonk of een (terts)okkoord.

Grote drieklonk = grote terts + kleine terts (bvb. do - mi- sol)
Kleine drieklonk = kleine terts + grote terts (bvb. lo - do - mi)
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De gronddrieklonk von een grote tertstoonlodder is oltijd een grote drieklonk,
gronddrieklonk von een kleine tertstoonlodder is oltijd een kleine drieklonk.

Omkeringen en becijfering von drieklqnken :
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sextakkoord kwart-sextakkoord

Een zestiende noot kunnen we vervongen door een rust von dezelfde woorde, nl.

een zestiende rust ( | ).

Als teken heeft deze rust twee vloggetjes, net zools de zestiende noot.

ln de moot f; , ? .n ft auvrt deze rust een kwort tel.

Als voorbeeld het themo von de eerste lnventior BWV 772 von J.S. Boch:

Noost dynomische tekens zools f ,*f bestoon er ook ogogische oonduidingen die

von belong zijn voor de interpretotie von een muziekwerk. Het zijn kleine wijzigingen

die men toevoegt oon de portituur zocls de noot iets longer moken don genoteerd

(woordoor men vertroogt) of iets korten (woordoor men versnelt).

Rilenulo : (cfkorting: rit.) is een ltolioonse muziekterm die oongeeft dot er

vertroogd moet worden. Ritenuto is letterlijk vertoold: 'teruggehouden'.

ln ploots von ritenuto wordt ook de term rollentondo of ritordondo gebruikt.

Rollentondo heeft enkel betrekking op het vertrogen von het tempo, en dus nooit

rechtstreeks op het korokter.

tDe bundel bestaat uit t5 ínventiones (tweestemmigl en l5 synfoniae (drieslemmig) BWV 772-B0l . Ze sloon
gerongschikt per toonoord, eerst in grote ierïstoon, doornc in een kleine.
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Ritenuto en rítordondo / rollentondo (ofkoriing: roll.) worden vook door elkoor
gebruikt. Echter er is een onderscheid in nuonce: ritordondo is letterlijk 'troger
wordend', ritenuio is letterlijk'vertroogd'.

Het tegenovergestelde is occelerondo (ofkorting : occel.) . Deze term geeft oon dot
er versneld moet worden.

Ritenuto en occelerondo worden soms gevolgd door een stippellijn, die oongeeft tot
wocr de vertroging of versnelling duurt.

Vb : Begin en einde uit "Theme - Schindler's list" von John Williomsr

Schindler's List is een speelfilm van Steven Spielberg, gebaseerd op het
boek "Schindler's Ark" van Thomas Keneally over het leven van Oskar
Schindler. De film is bijna volledig zwartiwit opgenomen, met alleen een
scène in kleur aan het begin en aan het eind en een aantal rode kleurdetails
in het midden van de film. De film won zeven Oscars, o.a. voor beste regie
en beste muziek.

r Amerikoons fllmcomponist, geboren in 1932. Hij schreef ook de muziek voor Stor Wors, Jurossic Pork, E.T. en
Horry Potler.
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