
LEs 3 3. DE FASLEUTEL : Mr-RE-Do

Met de noten mi- re - do er bij hebben we nu de volledige toonlodder von do groot gezien
in de fosleutel.
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Lgs 34. ITrERVALLEN : RE'NE TNTERVALLEN

De ofstond tussen twee noten noemen we een intervol (zie ook les 22).

De reine intervollen zijn de prime, kwort, kwint en octoof.
I :reine prime :inhoud :O tonen
4 : reine kwort : inhoud : 2 hele tonen en I holve toon vb. do - fo
5 : reine kwint : inhoud : 3 hele tonen en I holve toon vb. fo - hoge do
8 : rein octoof : inhoud : 5 hele en 2 holve tonen : vb. loge re- hoge re

Noom:kwint
Hoedonigheid :rein
lnhoud :3 %

Voorbeeld von de reine prime:

Don't cry for me Ar-gen-ti - na-The

Andrew Lloyd Webber {ï948} : "Don't cry for me Argenfino" uit "Evito"

Voorbeeld von de stijgende reine kwort:
Veel volkse liederen die beginnen meï een opmcct hebben een reine kwort. Vb. Vier weverkens zog men ïer
botermorkï goon, Die winter is vergongen, Zie ginds komt de sloomboot, ...

Vongelis {crtiestennoom voor Evongelos Odysseos Popothonossiou, Choriots of fire"

Voorbeeld von de dolende reine kwort:
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Kerstlied
"Adeste fideles"
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Voorbeeld von de stijgende reine kwint:

Al - tijd is Kort - jak - je ziek

Kinderlied "Allijd is Kortjokje zÍek".

Voorbeeld von de dolende reine kwinï:

When you know the smg

Richard Rodgers {.l902-1 97?} : Do re mi uit The Sound of Music.

Voorbeeld von het stijgende rein octoof:

Sam- son Sam - son

Voorbeeld von het dolende rein octoof:

Johqnn Sebostion Boch (ló85-175A)/
Chorles Gounod (l?18-18?3): Ave
Morio Gounod plootste op het
Preludium in C uit het eerste boek von
het Welgetemperd klovier een nieuwe
melodie op de teksi von het Ave
Morio.
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SteÍ Bos {l?ól), Somsonlied.
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