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(cnoor-rlEtru) - coDA

o. Een intervol8 is de ofstond tussen twee tonen. Er wordt een verschil gemookt tussen
hormonische intervollen (tonen die tegel'ljkertijd klinken) en melodische intervollen (tonen die
no elkoor klinken).
Bij de noomgeving von intervollen gebruiki men termen die ofgeleid zijn von de Lotijnse
rongtelwoorden: prime - secunde - terts ...
Om oon te geven hoe groot een intervol precies is. voegt men door nog een hoedonigheid
oon toe (groot, klein of rein). lnïervollen die groot of klein zijn kunnen nooit rein zijn, intervollen
die rein zijn, kunnen nooil groot of klein zijn.
Het eerste intervol dot we hier leren, is de secunde, de benoming voor twee opeenvolgende
noten bvb. do - re.
Als de ofstond tussen deze noten een hele toon is, spreken we von een grote secunde, ols de
ofstond tussen deze noten een holve toon is, spreken we von een kleine secunde.

Voorbeeld von stijgende kleine secunde:

.* t.

Voorbeeld von dolende kleine secunde:

Voorbeeld von stijgende grote secunde:

The hills are a- live- with the sound of mu - sic
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Voorbeeld von dolende grote secunde:
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b. coDA (s)
Het woord "codo" betekent letterlijk "stoort". Denken we moor oon het tv-progrommo "Codo"
in de joren '90 dot een "stoortje breide" oon de ielevisie-ovond en deze zo ofsloot met een
stukje cultuur (op de toenmolige BRT).

Een codoteken ziel er uit ols een cirkel met een kruis door. No een herholing wordt het stuk
uitgevoerd tot het eerste codoleken en vervolgd bij het tweede codoteken.
Een codo-teken komt vook voor in combinotie met D.C. of D.S.

- D.C. ol Codo : Herholen vonof het begin tot oon het eerste codo teken, don vonof
het tweede codo teken tot het einde.
- D.S. ol Codo : Herholen vonof het verzendingsteken tot oon het eerste codo teken,
don vonof het tweede codo ïeken tot het einde.

Ëen korte codo wordt ook wel "codetto" genoemd
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Ludwig vqn Beeihoven (1770-1827) : Fur Elise.

all my troubles seemed so far

John Lennon {1940-1980) en Poul McCortney l19a\: Yesterdoy.
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