
LES 2. Maer rN RrrraE

Meïrum = de opeenvolging von zwore en lichte tellen in de muziek

Moot / mootstreep / dubbele mootstreep

Schón und I lieb-lich ist I einer Stimme I Me-lo - die.l

Und die I zwei- te ver- | schónert und ver- | bessert zie. I

Aber die I drii-te gibi I erst die rechïe I Hor-mo - nie. ll

De ïekst is verdeeld in gelijke delen, dit noemen we moten.
Moïen worden ofgebokend d.m.v. verticole strepen - mootstrepen.
Op het einde von een stuk wordt een dubbele mootstreep geplooïst.

atb. De moot fr - kwortnoten en ochtste noten

"Schón und lieblich" - conon ivereenvoudigd)

die rech

ln elke moot ziin er 2 tellen, elke tel heeft de woorde von een kwortnoot (J I vondoo r maallr
-o

(Jl .
I

De eerste tel in de moot is een zwore tel (v ),
de tweede tel is een lichte tel ( I ).

Een noot von I tel = een kwortnoot = )

Twee noten op 1 tel = twee ochtste noten = Jl

c. De kwortrust

Een rustploots in een muziekstuk noemen we een RUST.

Een rust von één tel noemen we een KWARTRUSI omdot ze even long duuri ols een
kwortnoot ( |) .

dritdieber
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Somenvotting a

LEs 3. MEuoue : soL-Mr

Hoog-loog / sol-mi

De hoogte von tonen wordt oongegeven door de ploots von de noot op de
notenbolk.
Dit zijn vijf evenwijdige horizontole lijnen
We zien en horen hoge en loge tonen.
De hoogste nooi die we hier gebruikten, is de sol.
von de notenbolk.

Deze vinden we terug op de 2d'lijn

De loogste die we hier gebruikten. de mi, vinden we terug op de lste of ondersie lijn von
de notenbolk.
Aon het begin von de notenbolk wordt steeds een sleutel geplootst. Een sleutel op een
notenbolk omvot een lijn doorvon en legt doormee de toonhoogte vost von een noot
op die lijn, in dit gevol de sol (2d' lijn von de notenbolk), vondoor solsleutel.
Deze sleutel is een gestileerde letter G, de letterbenoming voor de noot sol. Verder
worden ook de fosleutel (F) en dosleutel (C) gebruikt.
Elke toon heeft een hoogte. Deze wordt uitgedrukt in hertz, het oontol trillingen per
seconde. De frequenties von de tonen hongen of von de gebruikte stemming. De
toonhoogte von de lo is momenteel gestondoordiseerd op 440 Hzs.

NoÍenbotk met soisleutel

b. Combinotie noten-ritme

Om de noten long(er) of kort(er) Íe loten duren, combineren we ritme en melodie.

4 WILLEMZE, T. A/gemene Muziekleer, Het Spectrum, 1993,lSBN 902141Bl /9
5 Boeken over het stemmen von instrumenten behondelen ook het berekenen von de tonen.
TILLEKENS, G. Hei geluid van de Beof/es, Het Spinhuis , 1998,35/-358.
KLOP G. Sfemmen von Clovecimbels, Klop,1977
WILLEMZE. T. o.c.
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..:]..Êe.fi.t*.s*ise*ngelr"lid.me*.*er.lvusÍe.fr*qu*ntl*"
Orn de t*nen in de muziek fs b*noemen, E*bruik*n vre noten {vb. sot* ffii}
De not*n worden gepiucfsÍ op een notenbslk.
Aan het,b*gin van ied*re:nofenb*ik pl**fs*n,we sËí"l sl*ui*l di* de t*onh*oEfe *n
n*lennccm vcstlegt {hier sclsiei;tef.,.

Somenvotling

Noormote de frequentie ioeneemt
Een hoge toon heefï meer trillingen

ï.*r'er"

klinkt een geluid hoger.
per seconde don een loge toon.

F{c''q*l

jr.r,'

Tii.l
1r

piccolo een hele hoge frequentie meÍ
iubo dooreniegen klinkt veel loger en

Zo heeft een hoog klinkende
seconde. Het geluid von een
loge frequentie (objectief) .

duizenden trillingen per
heeft dus ook een hele

LES 4. *oor eN Rrrn,rr: DE HALVE NooT eN

) duuri in de moot fi twee tellen.

is een pouze in een stuk die in de mool

DE HALVE RUST

Een holve noot

Een holve rust (

()

-) f; ook2 tellen duurt.

LEs 5. ME'ouE

De noot lo vinden we op de notenbolk (olthons in de solsleutel) terug tussen de 2d'en de 3d"
lijn.
Met sol-mi leerden we de koekoeksterts reeds kennen.
De noten mi- sol- lo vormen somen de zogenoomde "kleuterdeun".
Ontelbore kinderliedjes en ofÍelrijmpjes worden met enkel deze drie noten gezongen.

Eén von de grooiste pedogogen die bezig wos
met de oniwikkeling von de muziekpedogogie
blijfÍ ongetwijfeld Corl Orffó. ln 1924 richïie
CrfÍ in Munchen de Góntherschule op wocr
hij - somen meï Sochs en Moendler - heï Orff-
Schulwerk onïwikkelde.

ó HERSDORFF, L. Corl Orff in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohli, 2002
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