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Sfoccolo en iegolo zijn beiden muziektermen die elkoors tegenovergesielde zijn.

SÍoccofo geeft oon dot de noten kort moeten gespeeld worden en wordi oongegeven door
een punt onder of boven de nooi. Niet verworren met een punt ochter de noot, welke de
noot verlengt I

Sfoccofo komi, zools veel muziektermen, uit het ltolicons (stoccore, wot losmoken betekent).

Fronz Schuberl (1797-1828), Militoire Mors op.Sl nr 1, D. /33

Legofo, wot gebonden betekent, zogen we reeds in les 12.
Niet te verworren met het koppelteken (zie verder) wot twee gelijknomige noten verbindt en
verlengt.

LEs 25.. Mnnr rrrr Rrrve : fn

We kennen reeds de ritmes ) ) en JjT , ols we nu een holve tel nemen von het ene

ritme en een holve tel von het ondere ritme, krijgen we weer een nieuwe ritmische combinotie
IHnl.J ))

ln de literotuur kennen we dit ritme ols doktyle.

Dit ritme duurt eveneens 1 Ielín 7r

Zie voorbeeld von vorige les: Fronz Schubert (1797-1828), Militoire Mors op.Sl nr l, D. /33.

Als we een punt ochter de noot plootsen, verlengt deze punt de noot woor ze ochter stoot met

de helft von hoor woorde.

Als we een ochtste noot met een punt verlengen, wordt deze noot dus verlengd met een zestiende

noot.

Een gepunteerde ochtste noot + een zestiende noot. ook wel hopfiguur genoemd ( J-; ), duurt

één telin de moot f
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Lrs 26. DE HOPFIGUUR
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ln sommige gevollen wordt de puntering scherper uitgevoerd don genoteerd, zools in de Fronse

Ouvertures uit de borok.

Alsn Menken {1949), Beouty ond the Beost. *.

Lrs 27 . DE resrEUrEL : FA-LA-D.

De sleutel op een notenbolk legt de loonhoogte vosi von een noot op die lijn. De sleuïel
bepoolt op deze monier de toonhoogie von de noten die erno komen.
De fosleutel of bossleutel geeft de fo (klein octoof) oon op de vierde lijn von de notenbolk.
Deze fo klinkt een octoof loger don de fo tussen de eerste en tweede lijn von de notenbolk in

de solsleutel.
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Onze S-lijnige notenbolk is eigenlijk een deel von een groter geheel, o.o. de 1 1 -lijnige notenbolk.
We vinden don de "centrole do" op de zogezegde 1 1d'lijn tussen de twee notenbolken. Deze
wordt dus zowel in de sol- ols in de fosleutel met een hulplijntje genoteerd.

De notenbolk werd gereduceerd tot vijf lijnen omdot een meerlijnige notenbolk (zie vb.
hieronder) "oriëntotieproblemen" geeft. Probeer in onderstoond voorbeeld de noten moor
fe lezen.

G.Frescoboldi, ïoccolo primc. De rechlerhcnd speell
von een zeslijnige bolk meï in het begin een solsleutel. De
linkerhond telt ocht lijnen. Aan het begin sloon fssleutel
en dosleutel boven elksor genoteerd-

ln dit voorbeeld uit het gregorioons hondschrifi van
KlosÍerneuburg {Universitótsbiblioïhek Graz 807) zien we
een rode lijn voor de noot fc en erboven een lichtgele l'rjn

voor de nooï dc. Uiterst links stoon von onder ncor boven
de leïiers d f a c ols sfeutel.

De linkerhsnd vcn de piono wordï meestol genoteerd
in de fosleutel.
Ook de portituren voor loge insirumenien, zools
controbcs en fogot, worden meestcl genoteerd in
de fosleuïel.
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