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Achtsie rust (l )

We zogen reeds in vorige lessen dot een kwortrust even long duurt ols een kwortnoot
en een holve rust even long duurt ols een holve noot. Een ochiste rust duurt dus ook
even long ols een ochtste noot, in de moot fi Avs een holve tel.

Ademholingsteken ( ? )

Het odemholingsieken, ook wel eens kommo of cesuur genoemd, geeft de ploots weer
woor je in een muzikole zin het best kon odemen of geeft het einde von een muzikole
zin weer.
Het is een kommo-teken dot bovenoon de notenbolk wordt geplootst.

Mezzo forte

De "bosisklonkschokeringen" in de muziek zijn zocht en luid. Al de onderen zijn doorvon
ofgeleid.
No piono (zocht) en forte (luid) hebben we een volgende klonk- schokering : mezzo
forïe (mf ), wot holf sterk betekent.

Zinsboog

Legolo is een ltolioonse term die "gebonden" betekent (komi uit het Loiijn : ligore, wot
verbinden betekent).
ln de muziek wordt legoto oongegeven door een zinsboog of een legotoboog, een
boog die 2 of meerdere nolen - von ongelijke toonhoogte - verbindt.

Een kwortnoot kunnen we onderverdelen in 4 zestiende noten t .fÏÏ t.
Ëlke zestiende noot duurt danl/t von een tel.
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Nikoloi Rimsky-Korsokov (1844-1?08): De vluchl von de hommel.
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Wonneer een melodie zocht of luid gespeeld of gezongen wordi, gebruiken we, zools
eerder gezien de termen "piono" en "forte".
Als de toonsierkte von een melodie geleidelijk verondert, spreken we von :

. crescendo = toenemen in krocht =

. decrescendo of diminuendo = ofnemen in krocht = 
--

Opmoot

Wonneer een stuk niet begint op de eerste tel von een moot, spreken we von een
opmoot.
Er zijn twee sirekkingen binnen de muziek over het oontol tellen in de lootste moot,
wonneer een stuk met een opmoot begint.

1 De eerste en de lootste moot vormen somen een volledige moot.
2. De eerste en de lootste moot vormen somen een volledige moot ols er sproke

is von een herholing.

Als er geen sproke is von een herholing, is het in de proktijk weinig zinvol om de lootste
moot onvolledig ie loten.

win - ters als gent dan de paad - jes diep.

b. Fermote (zr )

Ëen fermote geeft oon dot de noot wocrboven het teken geplootst is, longer duurt
don de eigenlijke woorde. De noot wordt willekeurig oongehouden of, wonneer men
in groep musiceert, tot de dirigent het einde von de noot oongeeft.

ln historische zin werd de fermoie oongeduid ols eindpunt von een zin (cfr korolen), of
om een ol don niet geimproviseerde codens op het fermote te spelen. Een ondere,
minder gelukkige term is orgelpunf . Dit heeft niets met het orgel te moken, moor wel
met de orgonicus puncfus uil de vroegste meerstemmigheid. Orgonum is een term uit
de vroege vocole polyfonie. Loter zogen de zongers oon dot teken dot ze oondocht
moesten schenken oon elkoors zongportij, eerder don oon de voste moot: het somen
beëindigen von een zin of het blijven stoon op een noot tot olle stemmen bijeen komen
in context von een conon.

O.

LEs ï 5. o. .PMAAï / r=nvnrE

i AMV Covplner i5 @ GoloeN Rrvsn Musrc



o
U

Haupt voll Blut
Haupt. zu Spott

Wun - den-

bun - den
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voll Schmerz und vol - ler Hohn!
mit ei - ner Dor - nen - kron!

ret mrt hóch - ster Ehr' und jetzt

Hons Leo Hossler (1564-1612J: Korqol "O hoofd vol bloed en wonden". $
.

De noot fo plootsi men op de noienbolk tussen de I't'en 2d" lijn. De ofstond tussen de noten
mi en fo is een kleinere ofstond don bvb. iussen de re en de mi, men spreekt hier von een
holve ioon.
(zie ook les 

.l8, de toonlodder von do).

De noot si

De noot sivinden we op de notenbolk terug op de 3d'lijn.
Tussen de si en de do is et net zools bij de mi en de fo, moor een holve toon.
Op een pionoklovier zien we dot er tussen deze noten geen zworte toets ligi.

b. Do Copo ol Fine (D.C.)

Do Copo (ltolioons) betekent "vonof het begin". Als we in een muziekstuk D.C. of Do
Copo zien stoon. herholen we het stuk terug vonof het begin.
Een uitbreiding die vook voorkomt is Do Copo ol fine, dit betekent doi er herhoold
wordt vonof het begin lot oon het woord "fine" (einde).
Als een lste deel herhoold wordt, wordt deze herholing meestol weggeloten bij de Do
Copo.
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