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Door het gebruik von koppeltekens kunnen we nieuwe ritmes vormen. Vook kunnen
we koppeltekens overbodig moken door een noot te verlengen, door het plootsen
von een punt ochter de noot.

ln dit gevol kon dot niet. Als we de kwortnoot zouden punteren, heeft de punt de
woorde von een ochtste noot en niet von een zestiende noot.
Hier is dus enkel het gebruik von een koppelteken mogelijk.

Het themo uit het PreludÍum en fugo in C BWV 547 voor orgel von J.S.Boch begint met
deze ritmische figuur. Boch gebruikt deze figuur trouwens "per ougmentotioflem" (=
vergroot, in notenwoorden die dubbel zo groot zijn; kwori wordi holve, ochtste wordt
kwort, zestiende wordt ochtste ...), helemool op het einde in het pedool.

Zools eerder gezien kunnen we door het gebruik von een koppelteken nieuwe ritmes
vormen.
Als we een kwortnoot koppelen oon een ochtste noot - twee zestiende noten, krÍjgen
we het volgende ritme :
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Door de kwortnoot te verlenqen met een punt, moken we het koppelteken
overbodig.

"Cotootje"
voorbeeld von stopellied

ben met Ca - too - tje naar de Bo - ter-markt ge-weest, ze kon ma - ken wat ze
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wou, ze kon ma
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ze kon ma - ken wat ze



Het lied "Coïooije" is wot we noemen een stopellied. Elke strofe wordt terug ocngevuld met een deel uit de
vorige sïrofe. De bekendste versie von "Cotootje" is die von Wim Sonneveld (1917 - 1974) die hij in 1954 in
het theoter brocht.

Andere bekende stcpelliederen zijn "En de boom stoot op de berg" en "Jon de Mulder".

De kunst om muzikole themo's te voriëren is zo oud ols de muziekkunst zelf.
ln de voriotietechniek onderscheiden we:

- melodische voriotie
- hormonische voriotie
- ritmische voriotie
- metrische voriotie

DÍkwijls combineert men verschillende technieken: de melodie wordt bijvoorbeeld
meerversierd (melodÍsche voriotie) en in een ondere moot gezet (metrische voriotie),
het ritme krijgt een nieuw kleedje (ritmische voriotie) en de hormonie (de keuze von
somenklonken of okkoorden) wijzigt (hormonische voriotie).

ln een voriotiereeks, soms Portito genoemd, zit een zekere opbouw. De vorioties
worden steeds virtuozer; voor de slotvoriotie of de finole komi dikwijls een troge
voriotie zodot het controct met het slot groter wordt.

Men vorieert bestoonde melodieën zools volksliederen, eigen themo's of themo's
von ondere componisten. De titel ligt dit meestol toe, zools bijvoorbeeld "Vorioties
op een themo von Pogonini" von de Rus Sergej Rochmoninov (1973-1943).

Soms kon een ostinoot oon de bosis liggen von een reeks vorioties. Een ostinoot of
ostinoto is een steeds ferugkerend gegeven. ln de jozz en pop noemt men dÍt een
rif.
Bekend ritmisch ostinoto:het bollet "Bolero" (1928) von de Fronse componist Mourice
Rovel (1825-1937).
Wonneer de melodie in de bos ligt spreekt men von een bosso ostinoto. Een bekende
boslijn is de Folie d' Espogne. Ook de Possocoglio en de Ciocono zijn ostinoten.
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