
LES 23. ITTERvALLEN : r.Rrs (cnoor-xl'r*) - DRTEKLANK

Ëen terts is een intervol en meet de ofstond tussen twee tonen woor I noot tussenuit is, bvb.
do-mi.
We onderscheiden :

- een grote terts : 2 hele tonen (do - mi)
- een kleine terts : 'l hele + I holve toon (re - fo)
Tertsen zijn de meest voorkomende intervollen in de klossieke muziek, moor worden ook heel
vook gebruikt in ondere muziekgenres.

Voorbeeld von stijgende kleine terts:

Hermon Von Veen {.1945} :Opzij. *
.

Voorbeeld von dolende kleine terts:

Hey Jude-don't make it bad- Take a sad song and make it bet

Poul McCcriney (1942), Hey Jude. g.,

:

Voorbeeld von stijgende grote terts:

kin - de

Vlooms kerstlied . L...

Voorbeeld von dolende grote terts:

Swmg low.

.*s
Een drieklonk is de somenklonk von drie noten, in dit gevol twee iertsen, b'rjvoorbeeld
do-mi-sol.
Als de drieklonk (stijgend) eerst een grote terts en doorno een kleine terts bevot, spreken we
von een grote drieklonk of een mojeurokkoord, ols de drieklonk eerst een kleine en doorno
een grote teris bevot, spreken we von een kleine drieklonk of mineurokkoord.
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Voorbeeld von een grote drieklonk:

Morn- ing has

Cqt Stevens {l ?48), Morning hos broken.

Voorbeeld von een kleine drieklonk:

Somenvotting

Sa-no - mi he-lé ma-ni-la ke-ra-nu

Yves Bqrbieux (1971lr, Sonomi.
w :e.:..a.j.:..:...7..W-

- 2 opeenvolgende tonen = secunde
* hele toon _ bvb. do _ re = grote secunde
* hslve toon * bvb. mi- fo = kleïne secunde

- 2 tonen woCIrbij I noot wordt "overgeslogen" = terts
* 2 hele tonen _ bvb. do _ mi =,grofe terts
* J hele + I holve loon * bvb. re - fo = kleine terts

- 2 opeenvolgende tertsen = drieklonk
n grote terts + kleine lerts * bvb, do - mÍ- tol * grote drieklonk
* kleine lerts + grote lerts - bvb. re - fo - lo = kleine drieklonk
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