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We plootsen een koppelteken in het ritme dot we zogen in les 3Z: U),
We zogen reeds dot een punt noost de noot de noot verlengt met

woorde.

Het ritme hierboven kunnen we d.m.v. het verlengen von de eerste ochtste schr'rjven zonder
Fikoppelteken: ). a a

Dit ritme duurt ook één tel in de moot $ .

de helft von hoor
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De moot !*wordï vook ook genoteerd ols C .

Dit symbool komt von de holve cirkel. ln de Ars Novo (14d" eeuw) gebruikte men de term

"tempus perfectum" om oon te duiden dot een muziekstuk in een ternoire moot geschreven

wos. Tempus perfecium -de perfecte mooi- heeft ols symbool de cirkel, ol don niet met

een punt erin. 3 wos het volmookte getol, verwijzend noor God , Toon en Geest, ook bij de

Grieken wos 3 ol een heilig getol- cfr. Pythogoros, woor het getol stoot voor geboorte-leven-

dood. hemel-oorde-hel. Tempus imperfectum (binoire moot) wordï don weergegeven door

een holve cirkel.

Belongrijke componisten uit die període woren bvb. Philippe de Vitry en Guilloume de

Mochoui.

De moot ft neett vier tellen in één moot met elk de woorde von een kwortnoot.

Philippe de Vïtry
{r29r-r3ól}

Guilloume de Mochoult I
( I 30s-r 3/7) ê
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Tempus perfectum prolotio mojor
(drie tellen, elke tel gesplitst in drie)

Tempus perfectum prolotio minor
(drie tellen, elke tel gesplitst in twee)

Tempus imperfectum prolotio mojor
(twee tellen, elke tel gesplitst in drie)

Tempus imperfectum prolotio minor
(iwee tellen, elke tel gesplitst in twee)

Een noot von 4 tellen is een
verworren met de holve rusi

hele noot ( o ), een rus't

die op hei lijntje von de
von 4 tellen is de hele rust ( - ) - niei
notenbolk genoteerd wordt !

te

Cássr Frqnck {1822-1890}: Panii Angelicus.

Een typische dons is de "Cho cho cho"i"ft

Rcymond vsn het Groenewoud'{ï958},: Cho chs'cho-

Toontropbenomingen
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De toontroppen in een ioonlodder worden oongeduid met een Romeins c'rjfer.
Elke toontrop heeft zijn eigen noom.

I

il

lil

IV

VI
vil
vilt

tonico of grondnoot
boventonico of bovengrondnoot
mediont of middelnoot
subdominont of onderbeheersende noot
dominont of beheersende nooi
bovendominont of bovenbeheersende noot
leid noot ( grote tertstoonlodder) of ondertonico (kleine tertstoonlodder)
tonico of grondnoot

.:.:1.:-t{

Let op : de noom is dus ofhonkelijk von de ploois in de toonlodder.
Bvb. Sol is in de toonlodder von do groot de dominont, moor in de toonlodder von sol groot
de tonico.
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