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Net zools in de moten 1""2 kunnen we in de moot $ speten met de verhoudingen von de

verschillende notenwoorden en rusten. :
Drie ochiste noten ( J ) J ) drr.n even long olszeszestiende noten ( ) ) ) ) ) ) I

Een noot kon ook oltijd vervongen worden door een rust von dezelfde woorde.

(.[:1t1ntF) )

Luisi Denz ,àu!rr22l: Funicr.rli Funiculo.

LEs 36 Dr xlrrNE TERTSTooNLADDER
LEIDTOON EN ONDERTONICA

De toonlodder von do is een groie tertsioonlodder omdot ze begint mel een grote terts
nl. do - mi.
Logischerwijs zol een kleine tertstoonlodder beginnen met een kleine lerts.
ln een kleine tertstoonlodder vinden we de holve tonen terug tussen ll-lll en V-Vl.

De eenvoudigste kleine tertstoonlodder is die von lo klein omdot de notuurlijke holve tonen
tussen ll-lll en V-Vl liggen en je dus geen wijzigingstekens hoeft te gebruiken.

Lo klein is de oonverwonte toonoord von do groot omdoï ze - net zools do groot - geen
vooriekening heeft en omdoi ze dezelfde holve tonen heefi nl. mi-fo en si-do.

De oonverwonte kleine toonoord vinden we ollijd een kleine teris loger don de grondnoot
von de grote.
Kleine terts loger don do is lo.

De toonlodder von sol groot heeft een fo # ols voortekening. De oonverwonte kleine zol dus
ook een fo # ols voortekening hebben.
Een kleine terts loger don sol is mi, dus mi klein is de oonverwonte kleine terlstoonoord von sol
groot.
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De toonlodder von fo groot heeft een sib ols voortekening. De oonverwonie kleine zol dus ook
een sib ols voortekening hebben.
Een kleine terts loger don fo is re, dus re klein is de oonverwonte kleine teristoonoord von fo
groot.

ln de grote tertstoonlodder noemen we de Zd' noot een leidtoon omdot deze "leidt" noor de
8't'noot (holve toon tussen Vll en Vlll)
ln de kleine tertstoonlodders is er geen holve toon tussen de Zd' en de 8'1' noot, vondoor dol
we de Zd' noot in de kleine tertstoonlodders geen leidtoon, moor ondertonico noemen.

Somenvotting

Met de ochtste ( J-Jl ) en zestieno" t JJffi ) noten die we reeds oonteerden in de

moot $ kunnen we nieuwe ritmische combinoties moken.

Aldeze combinoties duren I telin de moot $
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dons,

La lai- ne des mou-tons, c'est la ton - dai - ne. lai-ne des mou-tons

ton - dons Ton - dons, ton-dons, lai - ne des mou - tai - nes" ton

GiuseppíVerdi {18,l3-"l901}: Gronde Mqrcio trionfqle uil Aido.
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Frons volkslÍed, oorspronkelijk in $ . t
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LEs 38. DE FASLEUTEL : LAGE SI - HOGE RE - TRIOOL

loge si en hoge re in de fosleuiel

Als we de toonlodder von do uitbreiden noor boven en onder komen
we - net zools in de solsleutel- bij de loge si en hoge re.

Tussen si-do hebben we oltijd een holve toon, in welk ocioof we
deze noten ook schrijven.

b. de triool
a,

ln de moten I is er een binoire verdeling von de tellen.
We kunnen de tel in 3 gelijke delen verdelen door een triool te gebruiken, dit zijn 3
ochiste noien op de ploots van2. t,[J-]t
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