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Het ritme dot we kennen uit les 25 d ) )1, kunnen we omdrooien woordoor de derde noot

de longste noot von de tel is. De tegenpool von de dokfyle is de onopesf.

Johonn Sebostion Bsch {l ó85-l250): Polonoise BWV Anh. 125 uit het
Notenbuchlein fur Annq Mogdaleno Boch,

Lgs 29. DE rnsrEUrEL : so,--sr

Net zools in de solsleutel volgen de noten in de fosleutel mekoor op.
We zogen reeds fo - lo - do. Tussenliggende noten zijn dus uiteroord sol en si.

LES 30. DE TooNLADDER vAN FA EN so'. GRoor - # b \

ln les l8 leerden we reeds de toonlodder von do groot.
Als we een stuk hoger of logerwillen zingen of spelen, moeten we dit ironsponeren (veronderen
von toonoord).

De lstê noot von de toonoord bepoolt de noom von de ioonoord.
ln de toonlodder von fo groot, zol de lste noot een fo zijn, in de toonlodder von sol groot zol
dit een solzijn ...

Een grote tertstoonlodder bestoot oltijd uit 8 opeenvolgende noten ; voor de toonlodder von
fo zouden we don het volgende krijgen :

en voor de toonlodder von sol :
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De holve ionen liggen don evenwel niet meer tussen lll-lV en Vll-Vlll.
Om ïe illustreren dot dit belongrijk is, zingen we "Korïjokje" in do groot en doorno hetzelfde
moor beginnend met de fo - zonder de holve tonen oon te possen.

De holve ïonen kunnen we oonpossen door volgende tekens te gebruiken :

fi : kruis : verhoogt die noot met een holve toon
b :verloogt de noot met een holve ioon

| : herstellingsteken : brengt de noot terug op de normole
toonhoogte

Op die monier kunnen we ervoorzorgen dot de holve tonen op de juiste ploois in de toonlodder
voorkomen.

Voor sol groot plootsen we een fofi oon de sleutel:

Hierdoor zijn de verhoudingen binnen de toonlodder correcï :

I - 1 -'/z-1 -l -l -1/z

Voor fo groot plootsen we een sib oon de sleutel :

We plootsen nu bij het voorbeeld von Kortjokje hierboven de sib oon de sleutel en zingen hei
don nog eens.

Deze voortekening wordt oltijd gebruikt bij deze toonlodders.
Een fi of I wordl onmiddeilijk no de sleutel geplootst. Deze telt don voor olle noten von
dezelfde noom ols het wijzigingsteken in het hele stuk, ongeocht de octoofligging (of het nu
om een loge of hoge fo goot, mookt don niet meer uit).
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Wonneer een componist in een toonlodder een loddervreemd (niet bij de toonlodder horend)
wijzigingsteken wil gebruiken, wordt het wijzigingsteken geplootst bij de noot zelf en niet oon
de sleutel. Het wijzigingsteken telt don enkel voor de mooi woorin het voorkomt.

Ho - san ex-cel - sis dic - tus 

-

Somenvotting

We koppelen de eerste noot oon de tweede noot d.m.v. een koppelteken.
Een koppelteken is een boogje daï 2 of meer noten von dezelfde toonhoogte verbindt. Deze

noten worden don tot eén klonk somengevoegd, de lengte von deze noot is de duur von de
gekoppelde noten somen 1J .t] f

Johonnes Brohms {,l833-1 897) : Hongoorse dons nr. I

Andrew Lloyd Webber (,l948): Hosono uit Requiem.

Do groot:

Fo groot

Sol groot

ln een grote terïstoonlodder liggen de holve tonen oltijd tussen lll-lV en Vll-Vllt.

De notuurlijke holve tonen zijn mi-fo en si-do.

fi : verhoogt de noot met een holve toon

b : vertoogi de nooï mei een holve toon
t.

| : brengt de noot terug op de normole toonhoogte

LrsSï.MnRr KOPPELTEKEN
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