
l. Vormleer :

Themq en voriotie : een "themo" kun je beschouwen ols het onderwerp von een
werk. De componist loot het regelmotig terugkeren ol don niet Ín gewijzÍgde
vorm. Een bijzondere compositietechniek is het voriëren von een ihemo. Men kon
melodisch, hormonisch, ritmisch en metrisch voriëren. Het themo dot ols bosis dient
voor de voriotiecyclus kon een nieuw themo zijn, een themo von iemond onders of
gemeengoed (zools volksliederen of volksdonsen).

2. Moot en ritme :

Nieuwe rilmes:

- i"3,fi en ft :

rr)*liel : q"
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3. Begrippen en llolioonse woorden :

Ritenuto : vertrogen
Accelero ndo :versnellen
Piu mosso : meer bewogen (sneller)
Meno mosso : minder bewogen (longzomer)
Tempo primo :terug in het eerste tempo
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1. ltolioonse woorden

occelerondo occel. versnellen
odogio longzoom, rustig
ol fine tot het einde
ollegro levendig, snel
omobile liefelijk, beminnel'ljk
cndonte goonde
o tempo vorige tempo hernemen
ben zeer, veel, goed
contobile zongerig
codo slot
crescendo cresc./
con moto met beweging
do copo D.C. terug vonof het begin
dol segno D.S. / X terug vonof het (1'1')

teken
deciso beslist, zelfzeker
decrescendo decresc./ -- zochter worden
diminuendo dim./ -- zochter worden
espressivo (con) (met) uitdrukking
forte f luid, sterk
fortissimo tr zeer luid
giocoso vrol'tjk
lorgo breed
legoto gebonden
lento troog
moestoso meesterlijk, verheven
morcoto ncdrukkelijk
mo non troppo moor niet te veel
meno mosso minder bewogen, troger
mezzo forte mf holf sterk
moderoto motig
molto zeet
opus werk
piono p zocht
pionissimo pp zeer zochl
piu mosso meer bewogen, sneller
rollentondo roll. vertrogen
ritordondo vertrogen
ritenuto rit. tegenhouden, vertrogen
ritmico (ben) (zeer) ritmisch
sempre oltijd
stoccoto kort
subito plots
tempo primo het I't'tempo hernemen
tutti ollen
vivoce levendigvrvoce levenolg Ê:*:.:
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2. Rilmelobel
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3. Toonlodders en drieklqnken

A. Toonlodders

_ 
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Opmerking :

- Grote tertstoonlodder : holve tonen tussen lll - lV en Vll - Vlll
- Kleinetertstoonlodder:

. ontieke of notuurlijke wending : holve tonen tussen ll - lll en V - Vl

. hcrmonische wending : 7d" noot verhoogd : holve tonen tussen ll - lll,

V - Vl en Vll - Vlll. Anderholve toon tussen Vl en Vll.
. melodische wending : ód'en 7d' noot verhoogd : holve tonen fussen

ll - lll en Vll - Vlll

B. Drieklonken

Grote drieklonk: grote terts + kleine terts
Kleiner drieklonk : kleine terts + grote terts

Omkeringen :

6of6
3

sextakkoord kwart-sextakkoord

C. Modulqlieschemo

tl
4

Gel'tjknomÍge kleine
tertstoonlodder

I

Toonoord + ----------- -- beginloonoord -- Toonoord+
reine kwort (grote iertstoonlodder) reine kwint

I

Aonverwonte kleine
tertstoonlodder
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T. FsÉm"ee 0 tonen
bvb. do - do

/

ff" S***s':r"** 1/z Ioon
bvb. mi- fo

I toon
bvb. do - re

3. ï*rts 1 +'/z ioon
bvb. re - fo

/ 2 tonen
bvb. do - mi

4. Kwe:rf 2 + 1/z tonen
bvb. do - fo

/

- . KwËnt / 3 + '/, tonen
bvb. do - sol

é. $ex* 3 + 2/2 tonen
bvb. mi - hoge

do

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

i. $*p*Ëmnn 4 + 2/2 tonen
bvb. mi - hoge re

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

#" #cËrxmË / 5 + 2/2 tonen
bvb. do - hoge

do

/

4. lnlervqllen :

4
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