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Toonhoogte, noten en sleutels

Een notenbalk bestaat uit 5 lijnen. Een noot kan op een lijn staan, tussen twee lijnen of op een hulplijn
staan. Door een sleutel vooraan de notenbalk te zetten krijgt een noot een naam.
1) G - sleutel of vioolsleutel

2) F - sleutel of bassleutel

https://youtu.be/7EFZO8T7K50

https://youtu.be/OgZ9kggOMHM

Voortekens https://youtu.be/pt9TntVHSYA

Kruis; Staat deze voor een noot, dan wordt deze met een halve toon verhoogd.
 Één toets naar rechts op de piano. Achter de notennaam komt is.
Dus A, B, C, D, E, F, G met een kruis wordt Ais, Bis, Cis, Dis, Eis, Fis, Gis
Mol; Staat deze voor een noot, dan wordt deze met een halve toon verlaagd.
 Één toets naar links op de piano. Achter de notennaam komt es.
Dus A, B, C, D, E, F, G met een mol wordt As, Bes, Ces, Des, Es, Fes, Ges

Herstellingsteken; Staat deze voor een noot dan wordt de kruis of mol
ongedaan gemaakt

Voortekens die voor een enkele noot staan gelden slechts één maat

Vaste voortekens: Voortekens die aan de sleutel staan gelden het hele muziekstuk.
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1 kruis: Fis

2 kruizen: Fis, Cis 3 kruizen: Fis, Cis, Gis

1 mol: Bes

2 mollen: Bes, Es

3 mollen: Bes, Es, As

Notenwaarden, rusttekens en ritme

Onderstaande notenwaarden en rusten bepalen de lengte van een noot of rust:
https://youtu.be/FF7h2jVvbV8 en https://youtu.be/FqgAFP4fjp4
Hele noot

Hele rust

Halve noot

Halve rust

Kwartnoot

Kwartrust

Of

Achtste noten

Achtste rust

Of

Zestiende noten

Zestiende rust

Een punt achter de noot verlengt deze met de helft van zijn eigen waarde. Dit noem je een gepuncteerde noot.

=

Ritmische figuren

Triool (3 in de tijd van 2)
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Maat en maatsoort

Maat in de muziek betekent de indeling van tijd. Door middel van maatstrepen ontstaan er maten, dit
maakt de genoteerde muziek overzichtelijker om te lezen.
Een maatsoort staat vooraan de notenbalk en geeft 2 dingen aan;
♦ Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er in één maat zitten.
♦ Het onderste getal geeft aan welke noot 1 tel is.

4  Er passen 4 tellen in de maat
4  ( ¼ = kwart) De kwartnoot is 1 tel waard, daarmee de halve noot 2 en de hele noot 4.
6  Er passen 6 tellen in de maat
8  ( 1/8= achtste) De achtste noot is 1 tel waard, daarmee de kwartnoot 2 en kwartnoot met punt 3.
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We maken onderscheid in tweedelige maatsoorten en driedelige maatsoorten. Het verschil tussen
beiden zit in de maataccenten. Bij een tweedelige maatsoort zijn er accenten om de twee of vier tellen,
terwijl bij een driedelige maatsoort om de drie tellen.
Verder onderscheiden we hoofdaccenten (1e tel van de maat) en nevenaccenten (3e tel in
vierkwartsmaat, 4e tel in een zes-achtste maat)
Bij onregelmatige maatsoorten wisselen groepen van twee en drie tellen elkaar af

Syncope
Als het accent niet meer op de gebruikelijke maatdelen valt, maar op een licht maatdeel (bijv. 4e tel in
een vierkwartsmaat) heet dit een syncope.

Maatwisseling
Verschillende maatsoorten wisselen elkaar af.

Opmaat
Een onvolledige maat aan het begin van een compositie of partij heet een opmaat. Samen met de
laatste maat vormt het weer een complete maat.
Afterbeat
In de jazz en popmuziek komt afterbeat voor. Hierbij komen de accenten juist niet op de eerste tel,
maar steeds na de tel of juist op de tweede en vierde tel van de maat.

of

Complementair ritme

Het ritme van de ene partij vult het ritme van de andere partij aan

5

Tempo
Het tempo in de muziek berust op het aantal teleenheden (tellen) per vastgestelde tijd, meestal een
minuut. De teleenheid wordt door middel van de maataanduiding aangegeven.
Het tempo kan op twee manieren aangegeven worden:
1. Italiaanse termen:
Largo
Adagio
Lento
Grave
Andante
Moderato
Allegro
Presto
Vivace

breed, zeer langzaam
langzaam
langzaam
ernstig, zwaar
rustig, gaande
matig
snel
zeer snel
levendig

Deze aanduidingen zijn niet nauwkeurig, omdat ze ruimte laten voor persoonlijke interpretatie.

2. Metronoom

Met dit apparaat kan men nauwkeurig het tempo aangeven. Staat er boven een compositie
=60, dan betekent dat 60 kwartnoten per minuut. Je hoort dan 60 tikken per
minuut van de metronoom.

Dynamiek

Dynamiek is het spelen met toonsterkte, van zacht tot sterk en alles wat daar tussen zit. Het bepaalt
mede aan het karakter van muziek. Toenemende sterkte veroorzaakt spanning, afnemende sterkte
veroorzaakt aflopende spanning.
Termen en tekens van de dynamiek:

Pianissimo
Piano
Mezzo piano
Mezzo forte
Forte
Fortissimo
Crescendo

pp
p
mp
mf
f
ff

zeer zacht
zacht
matig zacht
matig sterk
sterk
zeer sterk

Diminuendo/ decrescendo

Terrassendynamiek
Zonder geleidelijke overgang wisselen zacht en sterk af.

sterker worden

zachter worden

Echodynamiek
Een sterk fragment wordt zacht herhaald (=vorm van terrassendynamiek)
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Overgangsdynamiek
Geleidelijke overgang van zacht naar sterk en omgekeerd

Intervallen

https://youtu.be/KmlVcvDwR3s

Een interval is een afstand tussen twee tonen.
Melodisch interval: De tonen klinken na elkaar
Harmonisch interval: De tonen klinken tegelijk
reine priem

secunde

terts

reine kwart

reine kwint

Secundes, tertsen, sexten en septiemen kunnen klein of groot zijn.

gr secunde kl secunde
½+½
½

gr terts
1+1

sext

septiem

rein octaaf

kl terts
1+½

Stap 1: Benoem de notennamen
Stap 2: Tel van de eerste noot (letter) tot de tweede noot (letter)
Stap 3: Geef het interval zijn naam (priem, secunde, terts, kwart, kwint, sext, septiem, octaaf)
Stap 4: Is het interval klein, groot of rein?

Voorbeeld:
C-F
c, d, e, f = 1,2,3,4
D - FIS
d,e,f(is) = 1,2,3 = terts.
E-G
e,f,g = 1,2,3 = terts.
G-A
g, a = 1,2 = secunde
A - BES
a, b(es) = 1,2

Sext en septiemen trucje!

d-e = 1, e - fis = 1.
e-f= ½ , f-g = 1.
g-a=1
a - bes= ½

Benoemen sext en septiemen  groot of klein?
Secunde – Septiem kun je spiegelen
Terts – sext kun je spiegelen

Reine kwart.
Twee hele afstanden = grote terts.
1 ½ afstand = kleine terts.
1 hele afstand = grote secunde
½ afstand = kleine secunde

Bijvoorbeeld: C – B  septiem
Groot of klein? DRAAI M OM!
B – C = kleine secunde  Dan is het een groot septiem (SPIEGELEN DUS!)
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Tonaliteit, toonladders en toonsoorten
Gewoonlijk overheerst in een muziekstuk één bepaalde toon: de tonica / grondtoon

Tonaliteit: De tonen van een muziekstuk staan ten opzichte van elkaar en van de tonica in een vaste
relatie. Hierbij spreekt men van tonale muziek.
Atonaliteit: Er is geen tonica aanwezig en er zijn geen vaste relaties tussen de tonen onderling.

Toonladders

https://youtu.be/2oe7lNo26tE

Een stijgende of dalende reeks tonen, beginnend op de tonica en eindigend op de herhaling van de
tonica, een octaaf hoger of lager.

1. Grote terts toonladder/ majeurtoonladder

De afstanden tussen de tonen zijn altijd hetzelfde: 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½
Omdat deze toonladder begint met twee hele afstanden (een grote terts) heet deze toonladder de
grote tertstoonladder.

Wanneer een toonladder niet de C als tonica heeft (zoals in het voorbeeld hierboven) moeten de
afstanden wel hetzelfde blijven om een grote tertstoonladder te maken.
Voorbeeld: Toonladder op D.

De afstanden kloppen niet met de afstanden van een grote tertstoonladder. Om wel de juiste afstanden
te krijgen in een andere toonladder maak je gebruik van mollen en kruizen.

Tussen de e en f zit een halve afstand, maar om een goed klinkende grote tertstoonladder te krijgen
( 1 - 1 - ½ - 1 - 1- 1 - ½) moet je een hele afstand zien te krijgen. Door de f te verhogen naar de fis
ontstaat er een hele afstand. Van fis naar g wordt dan een halve afstand, en deze moest er ook komen,
dus de g kan gewoon blijven staan:

1
1
½
1
1
1
½
Van b naar c moet er een hele afstand zijn, maar het is een halve. De c wordt een cis en daarna klopt de
toonladder helemaal. Conclusie: De toonladder van D – majeur heeft 2 kruizen.

2. Kleine tertstoonladder/mineurtoonladder

De kleine tertstoonladder begint met een hele en een halve toonafstand (kleine terts), vandaar zijn
naam. Binnen de kleine terts toonladder kennen we 3 varianten:
a. Oorspronkelijk mineur
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b. Harmonisch mineur; De zevende toon is verhoogd (=leidtoon)
c. Melodisch mineur; De zesde en zevende toon zijn verhoogd (stijgend). Dalend zijn de
verhogingen vaak verdwenen. Hiermee lijkt de toonladder bijna op de majeur-variant.

Paralleltoonladders
Elke majeurtoonladder heeft een mineurparallel toonladder. Beide toonladders hebben dezelfde
voortekens (mollen en kruizen die bij de sleutel staan).
Door vanuit de tonica van de majeurladder een kleine terts naar beneden (dit is de zesde toon uit de
toonladder) te gaan kom je uit op de tonica van de mineurparallel.
Toonladder G-majeur

3
1
2
Mineurparallel (e-mineur)

4

5

6

7

8(=1)

De toonladder van G heeft 1 kruis (de f wordt een fis). De paralleltoonladder e-mineur heeft
dus ook 1 kruis, ook daar wordt de f een fis.

Toonsoort benoemen en herkennen: https://youtu.be/KaducOjm8O8
Majeurtoonladder
Mineurparallel
C- majeur
a- mineur
G- majeur
e- mineur
D- majeur
b- mineur
A- majeur
fis- mineur
Ezelsbruggetje: Geef De Aap (Een Bord Fis)

Voortekens
Geen
1 kruis
(f  fis)
2 kruizen
(ffis, c cis)
3 kruizen
(ffis, ccis, ggis)

Majeurtoonladder
Mineurparallel
Voortekens
C- majeur
a- mineur
Geen
F- majeur
d- mineur
1 mol
(b bes)
Bes- majeur
g- mineur
2 mollen
(bbes, ees)
Es- majeur
c- mineur
3 mollen
(bbes, ees, aas)
Ezelsbruggetje: Friese Bessen Essen (Doe Gewoon Cool)
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Alle majeur en mineurladders op een rij (tot en met 3 kruizen/mollen)
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Chromatische toonladder https://www.youtube.com/watch?v=sr2rXc9Qu4A

Het octaaf wordt verdeeld in twaalf halve toonafstanden. De gewone toonladder krijgt hierdoor meer
mogelijkheden, meer kleur (chroma). Stijgend worden er kruizen gebruikt, dalend mollen.

Pentatonische toonladder https://www.youtube.com/watch?v=fdi-93yEcGs

In het octaaf komen slechts vijf tonen voor (penta). De halve toonafstanden ontbreken.
Pentatoniek komt veel voor in China, Indonesië en delen van Afrika.

Moduleren
Moduleren is het veranderen van toonsoort.
Onderstaande melodie staat in G- majeur (1 kruis aan de sleutel) en moduleert naar D- majeur. De c
wordt namelijk een cis, door middel van toevallige voortekens.

Transponeren
Transponeren is het omzetten en uitvoeren van een muziekstuk in een andere toonsoort dan de
oorspronkelijke. Onderstaande melodie wordt van F- majeur (1 mol) naar G- majeur (1 kruis)
getransponeerd, oftewel een hele toon hoger.

Stappenplan transponeren
1. Wijzig de toonsoort en noteer de juiste voortekens aan de sleutel.
Bijvoorbeeld: Het origineel staat in C-majeur (geen kruizen/mollen aan de sleutel).
De zangeres wil een hele toon hoger zingen. De nieuwe toonsoort wordt dan dus D-majeur
(2 kruizen, fis en cis). Teken deze bij de sleutel.
2. Verhoog/verlaag de melodie. De melodie wordt ook een hele toon hoger. Noteer nu alle
noten een toon hoger. De noot c wordt een d, de d wordt een e enz.
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Samenklank/akkoorden

https://youtu.be/SlH92YozbU4

Een akkoord is een samenklank van drie of meer tonen. Bij drie tonen spreekt men van een drieklank,
bij vier tonen van een vierklank enz.
Elke drieklank bestaat uit een grondtoon, terts en een kwint.
Afhankelijk of de terts groot/klein is onderscheiden we:
Naam
Grote drieklank
Kleine drieklank

Intervallen
g3 + k3 (= r5)
k3 + g3 (= r5)

Elke drieklank is in feite een opstapeling van twee tertsen.

Voorbeeld
C-E-G /
E - Gis - B
D-F-A /
B - D - Fis

Omkeringen
Drieklanken komen in verschillende liggingen (omkeringen) voor:
Grondligging:
Grondtoon is de laagste toon
C-E-G
Sextakkoord:
Terts is de laagste toon
E-G -C
Kwart-sextakkoord:
Kwint is de laagste toon
G-C–E

Als je akkoorden wilt benoemen moet je de noten altijd eerst terugplaatsen in grondligging
(=sneeuwpop). De onderste noot bepaalt dan zijn naam.
Zoals in dit voorbeeld: Fis – A – D wordt D – fis - A
D  Fis is een grote terts. Dus dit is het D – majeur
akkoord
Akkoorden in de lichte muziek
A
Grote drieklank op a
Am
Kleine drieklank op a
A/e
Grote drieklank op a, bastoon is E

A - Cis - E
a-c-e
E - Cis – A

Op de eerste, vierde en vijfde trap van de grote terts toonladder vinden we majeur/grote drieklanken.
I = Tonica
IV = Subdominant
V = Dominant
Deze belangrijke akkoorden zijn spilakkoorden van veel muziekstukken.
Men spreekt dan van een cadens, in dit geval een slotcadens omdat deze vaak aan het einde van een
compositie voorkomt.
Cadensvoorbeelden:

Uitgebreide akkoorden VWO niveau: https://www.youtube.com/watch?v=UXINU4aiNUM
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WOORDENLIJST TECHNISCHE BEGRIPPEN
Ritmische figuren

Afterbeat
Syncope/syncopisch
Triool

Samenklank

het spelen op de 2e en 4e tel in een 4-kwartsmaat (popmuziek, denk reggae)
ritme dat het gevoel geeft van tegen de maat in (verschuiving maataccent)
3 noten in de tijd van 2

Homofonie

meerstemmigheid akkoordgewijs met een melodie en de rest als
begeleiding (ritmisch nagenoeg gelijke stemmen)

Polyfonie

meerstemmigheid waarbij alle stemmen een zelfstandige melodische
betekenis hebben (vaak inzetten na elkaar)
eenstemmigheid meerdere stemmen/instrumenten zingen of spelen op
dezelfde toonhoogte (mag wel in octaven)

Unisono
Parallelle beweging

Tegenbeweging
Consonant
Dissonant
Interval
Akkoord
Drieklank
Gebroken drieklank

Toonsoort

Tonica
Leidtoon
Akkoordfunctie 1-4-5
Cadens
Harmonie
Omkering
Modulatie

Toonladders

Chromatische toonladder
Pentatoniek
Majeur
Mineur
Parallelle toonladders
Transponeren
Atonale muziek
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https://www.heemgaardmuziek.nl/begrippenlijst-klas-456/

De 2 stemmen bewegen zich parallel ten opzichte van elkaar; Ze gaan
tegelijktijdig omhoog en omlaag. Dit kan ook consequent in een interval gaan.
In dit voorbeeld gaat het om parallelle kwarten.
De 2 stemmen bewegen zich tegenovergesteld, ten opzichte van elkaar. De ene
daalt, terwijl de ander stijgt enz.

samenklank (2 of meer tonen) die ontspanning geeft ( C en een E bijv.)
samenklank die spanning geeft en een gevoel dat er iets moet volgen (D – Dis)
afstand tussen twee tonen (prime, secunde, terts, kwart, kwint, sext, septime, octaaf)
samenklank van drie of meer verschillende tonen
grote- en kleine drieklank (majeur en mineur akkoord)
tonen van een drieklank na elkaar spelen
grondtoon, begintoon van de toonladder (“ontspanningsfunctie”)
De 7e toon in de toonladder die een kleine secunde onder de tonica zit
akkoorden op de 1e, 4e en 5etoon van een toonladder; I=tonica, grondtoon
(rustpunt), IV=subdominant, V=dominant(spanning)
opeenvolging van akkoorden
samenhangende opeenvolging van akkoorden
De tonen van een akkoord zijn niet op volgorde (niet C – E – G, maar E – G – C)
naar een andere toonsoort overgaan tijdens een lied/muziekstuk
toonladder van alle 12 tonen uit de westerse muziek(halvetoons)afstanden
toonladder met “slechts” 5 tonen (Chinese toonladder)
grote terts toonladder (toonsoort) 1 – 1 – ½ - 1 – 1 – 1 – ½
kleine terts toonladder (toonsoort)1 – ½ 1 – 1 – 1 – ½ - 1
een majeur- en mineurladder met dezelfde tonen (en dus
voortekens), bv. G-majeur en e-mineur.
een compositie “omzetten” in een andere toonsoort (bijv. van G naar F)
muziek niet gebaseerd op toonladders (dus geen majeur en mineur)

Rollen

Melodie
Tegenmelodie
Begeleiding
Basfunctie

De belangrijkste hoofdmelodie in een stuk (zang of solo-instrument)
Een tweede instrument of stem speelt een andere melodie
Vaak een akkoordinstrument die de melodie begeleid
Laagste partij in een stuk

Dynamiek

Dynamiek
Dynamische tekens
Overgangsdynamiek
Terrassendynamiek
Sf
Fade out

verschil in geluidssterkte
pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo
geleidelijke overgang van klanksterkte (crescendo, decrescendo)
plotselinge verandering van klanksterkte (tekens pp t/m ff)
sforzando = sterk inzetten en meteen daarna zachter
Langzaam zachter worden tot stilte (popmuziek)

Tempo

Adagio of largo
Andante of moderato
Allegro of presto
Rubato
Tempoveranderingen
Fermate
Popmuziek

langzaam
matig snel
snel
geen vast tempo, vrij spelen
accelerando (versnellen); ritenuto, (vertragen), a tempo (voorgaande tempo)
Staat een fermate boven de noot, dan duurt deze zolang als de dirigent
aangeeft….
slow, medium, up-tempo

Klassieke muziek(geschiedenis)
Basso continuo
Bourdon
Orgelpunt
Periodieke
zinsbouw

begeleidingsgroepje in de Barok (meestal klavecimbel + cello/contrabas)
begeleidingsfiguur van een lang aangehouden samenklank van een kwint in de bas
begeleidingsfiguur die bestaat uit een lang aangehouden/herhaalde toon in de bas
het samenstellen van muzikale zinnen voorzin/nazin. Contrasterende
motieven in een symmetrische structuur, bv. 4 maten stijgend, 4 maten
dalend, voorzin met drieklanktonen, nazin in secundes

Cadens
een solo (uitgeschreven of improvisatie) door 1 instrument in een orkeststuk
Programmamuziek instrumentale compositie geïnspireerd op een idee buiten de muziek
(bv. een verhaal, gedicht, landschap, schilderij, natuur, dier enz.)
Dodecafonie
12-toonsmuziek (expressionisme)

Motiefherhalingen

Ostinato
Imitatie
Sequens

Versieringen
Triller

Voorslag
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voortdurend herhaald ritmisch en/of melodisch motief
een compositietechniek waarbij ritmes, motieven of melodische fragmenten
van de ene stem vrij kort daarna (of zelfs overlappend) in andere stemmen
terugkeren
onmiddellijke trapsgewijze herhaling van een motief op een hogere of lagere toon

versiering waarbij de hoofdtoon zeer snel wordt afgewisseld met een toon die
hoger is (meestal een secunde)
versiering waarbij een heel kort nootje voor een hoofdtoon wordt gespeeld

Uitvoeringswijzen
Articulatie
- Legato
- Staccato
- Portato
Speelwijze
- Pizzicato
- Tokkelen
Swing
8va
A capella
Unplugged
Blue note
Distortion
Fill
Glissando
Walking bass
Slappen
Vibrato
Virtuoos
Melismatisch

Varia

Interpretatie
Klankkleur
Koorstemmen
Rappen
Roffel
Scratchen
Stem
Scatten
Slaggitaar
Leadgitaar
Trio
Tutti
Vocaal

Vorm popmuziek

Intro
Couplet
Refrein
Bridge
Chorus
Break
Riff
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de manier waarop elkaar opeenvolgende tonen al dan niet verbonden worden
gebonden spelen (noten aan elkaar, een boog boven de noten)
kort (alle tonen los van elkaar spelen, weergegeven door puntjes boven de noten)
bijna gebonden (noten lang spelen maar net niet aan elkaar, weergegeven
door horizontale streepjes of puntjes+boogje boven de noten
het tokkelen op een strijkinstrument (plukken aan de snaren)
met de vingers de snaren apart aanslaan op gitaar

Geen rechte achtste noten spelen, maar de eerste van de 2 achtste noten net iets
langer spelen, zodat het swingend (huppelend) klinkt (jazz muziek)
Staat dit bij een partij, dan moet je het een octaaf hoger spelen dan genoteerd

gezongen zonder instrumentale begeleiding
Spelen zonder elektrische versterking
te laag geïntoneerde toon, meestal de terts
Elektrisch gitaar geluid dat “scheurend” klinkt
Op drums; een ritme ter opvulling spelen, bijv. als overgang naar een refrein
het “glijden” van de ene naar de andere toon (speelmanier bij bv. trombone)
iedere tel speelt de bas een toon en “loopt” a.h.w. van grondtoon naar grondtoon
van de akkoorden (pop en jazzmuziek)
Speelwijze op de basgitaar: Met je hand de snaren kort en hard aanslaan
het laten beven (zweven) van een toon
zeer veel snelle noten kunnen spelen
Meerdere muzieknoten gebruiken per lettergreep (Glo – o – o – o – o – ria)
de manier waarop de kunstenaar gestalte geeft aan de uitvoering
timbre of kleur van een toon; het typisch eigen geluid van een stem of
instrument; bv. een trompet klinkt anders dan een viool
sopraan, alt, tenor, bas
het spreken van teksten op een ritmische ondergrond
een soort triller op een trom
Met je hand een plaat heen en weer bewegen waardoor het gaat kraken
1 Menselijke stem
2 Een partij; Bij meerstemmigheid speelt iedereen zijn eigen partij/stem
Scat vocal: Zingen op niet bestaande woorden/lettergrepen (doe bi doe wa)
Akkoorden spelen met een slagje/ritme op de gitaar
solo gitaar
combinatie van 3 instrumenten
allemaal ( in de betekenis van iedereen moet spelen )
gezongen muziek (met eventueel begeleiding)
inleiding van een muziekstuk
gedeelte tussen het steeds terugkerende hoofdthema (refrein)
telkens herhaald herkenbaar hoofdthema dat minstens drie keer terugkomt
een combinatie van tekst en muziek in een song. Anders dan couplet en refrein.
1.refrein na een voorafgaand verse.
2.het akkoordenschema in zijn geheel.
onderbreking in een pop- of jazznummer
korte frase of motief dat een aantal keren herhaald wordt (jazz- en popmuziek)

Vorm klassiek
Partituur
Motief
Thema
Thema met
variaties
Muzikale zin
Da capo al fine
Dal segno al fine
Coda
Liedvorm
Rondo

bladmuziek voor de dirigent, waarop alle partijen in een vaste volgorde boven
elkaar staan
kleinst mogelijke muzikale eenheid; een aantal noten die muzikaal gezien bij
elkaar horen; een of enkele maten lang(5e symfonie Beethoven: ta ta ta taaa)
zeer herkenbare melodie, langer dan een motief
compositie waarin één thema op verschillende manieren
gespeeld wordt (ritmische-, melodische-, tonale en harmonische variatie)
muzikale eenheid van vaak 8 maten, meestal te ontleden in voorzin en nazin met
aan het eind een muzikale ontspanning.
van het begin tot aan fine spelen.
van het begin tot aan dal segno teken spelen 
staart van een muziekstuk, een extraatje
Compositie opgebouwd uit muzikale zinnen. Eendelig: A tweedelig: AA of AB
driedelig: ABA, AA’B of ABC. Eventueel met accenten bij minimale veranderingen
muziekstuk met een steeds terugkerend refrein A B C B D B E B F B

Orkesten en bands
Harmonieorkest
Fanfareorkest
Strijkorkest
Strijkkwartet
Kamerorkest
Symfonieorkest
Big Band
Jazzcombo
Instrumentgroepen

https://www.heemgaardmuziek.nl/instrumenten-en-orkesten-klas-456/

Bestaat alleen uit hout- en koperblazers en slagwerk.
Bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk.

Dit is een klein orkest met violen, altviolen, cello’s, contrabassen
kamermuziekensemble van 1e viool, 2e viool, altviool, cello
Dit is een klein orkest, dat bestaat uit strijkinstrumenten, hout- en
koperblazers en slagwerk (voornamelijk de pauken).
Dit is een groot orkest, dat bestaat uit strijkinstrumenten, hout- en
koperblazers en slagwerk.

uitgebreide jazzband (drum, bas, piano, trompetten, saxofoons, trombones)
klein ensemble van 3 tot 6 personen (jazz)
strijkers, houtblazers, koperblazers, slagwerk

Muziekstukken en stijlen
Arrangement
Ballad
Blues
Blues schema
Call and respons
Boogie woogie
Close harmony
Musical
Cover
Protestlied
Soundtrack

het herschrijven van een bestaande compositie voor een andere dan
de oorspronkelijke bezetting.
rustige pop/jazz song
droevige liederen van afro-Amerikanen gezongen met gitaarbegeleiding
op een vast, meestal 12-matig bluesschema
|I
|I
|I
|I
| IV | IV | I
|I
| V | IV | I
|I
|
Vraag antwoordspel tussen leadzanger en achtergrondkoor (O happy day)
pianostijl uit de jazz; linkerhand speelt voortdurend akkoordbrekingen
of toonladderfiguren;rechterhand snelle figuren (vorm van bluesmuziek)
gezongen meerstemmige muziek waarbij de tonen zeer dicht bij elkaar liggen
gezongen toneelstuk met decor, kostuums en veel pop-, dans- en showelementen
een bestaande song uitgevoerd in een andere sound.
lied waarin de onvrede met (wan)toestanden tot uitdrukking komt
filmmuziek

Klassieke muziekstukken en stijlen

Canon
Fuga

Concert
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meerdere stemmen zetten na elkaar dezelfde melodie in (polyfoon)
meerdere stemmen ( meestal 3 of 4 ) zetten na elkaar het zelfde thema in en
imiteren elkaar op verschillende toonhoogten (polyfoon)
1. openbare muziekuitvoering
2. compositie voor een solo-instrument en orkest

Etude
Kamermuziek
Mis
Opera
Ouverture
Serenade
Suite
Wals
Menuet
Mars
Symfonie
Requiem
Oratorium
Passie
Aria
Recitatief
Dubbelkorigheid
Concerto grosso
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oefenstuk
instrumentale muziek voor twee tot ongeveer tien instrumenten,
bedoeld om in niet te grote ruimte uitgevoerd te worden
muziek voor godsdienstviering met als vaste gezangen
gezongen toneelstuk, decor, kostuums bestaande uit meerdere onderdelen,
klassieke serieuze muziek (Operette = lichtere variant)
instrumentaal openingsstuk van klassieke muziek
s’avonds in de openlucht gespeelde ontspanningsmuziek

Instrumentale compositie bestaande uit tenminste 4 delen, in de barokmuziek een
reeks oude dansvormen.
Dans, muziek in 3/4 maat (Classicisme en Romantiek)
Dans, vaak in 3/4 maat, matig tempo (vanaf Barok)
Muziek vaak in 2/4 maat, tempo om op te lopen
compositie voor symfonieorkest, bestaande uit vier delen – snel, langzaam,
iets sneller, snel.

dodenmis
Koor, solisten, instrumenten, geestelijke teksten
oratorium met als tekst het lijdensverhaal van Christus

Gezongen deel uit bijvoorbeeld een opera, vaak voor 1 stem
Gesproken manier van zingen door een solist

Werken met 2 koren (stereo effect)
Compositie voor solo instrumenten (concertino) en orkest (tutti)

Muziekgeschiedenis samenvatting
https://www.heemgaardmuziek.nl/muziekgeschiedenis-klas-456/

Barok

Weense Klassieken

Romantiek

1600-1750

1750-1815

1815-1900

 Strakke vormen
 Regelmaat
 Rede, verlichting,
rationalisme

 Vrije vormen
 Gevoel, verlangen, vlucht
 Natuur

Kenmerken
 Periodieke zinsbouw
(voorzin, nazin)
 Symfonieorkest
 Albertijnse bas
 Motief en drieklank basis
voor melodie
 V - I einde
 contrasten
 Terrassen-dynamiek
 PIANO
 Slagwerk
 Cadens (solo)
 Blaasinstrumenten:
Hobo, hoorn

Kenmerken
 Virtuosendom
 Programma- muziek
 Chromatiek
 Modulaties
 Lange melodieën
 Overgangsdynamiek
 Rubato
 Accelerando/ Ritenuto
 Saxofoon, harp
 Enorme
(symfonie)orkesten
 Extremere contrasten
 Climax werking
 Pizzicato

Vormen
 Sonate
 Symfonie
 Strijkkwartet

Vormen
 Romantische-symfonie
 Symfonisch-gedicht
 Kunstlied

Componisten
 Hayden, Mozart, Beethoven

Componisten
 Chopin, Schubert, Berlioz,
Mendelssohn, Brahms,
Verdi, Wagner, Grieg,
Smetana Dvorak, Albeniz,
DeFalla, Tsjaikovski,
Moussorgski, Mahler





(=grillige parel)
Rijke versiering
Pruikentijd

Kenmerken
 basso continuo
(=klavecimbel en cello)
 Viool belangrijk
 Sequens
 Terrassendynamiek
 Polyfonie en homofonie
 Versieringen
(=oa triller)
 Barokke motoriek
 Orkesten, maar nog niet
super groot
Vormen
 Suite, fuga
 Opera, ballet
Componisten
 Bach, Handel, Purcell,
Teleman, Monteverdi,
Vivaldi, Sweelink
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XXste eeuw – klassieke muziek

1. Impressionisme: Sprookjesachtig, vervolg op romantiek (eindstation romantiek)
Nieuw:
Nog meer chromatiek, modulaties
Rubato, los van tempo spelen, maatsoorten bijna niet herkenbaar
Arpeggio, glissando
Voorbeeld: La Mer, Debussey

2. Expressionisme: Programmatische muziek, maar zoekt meer de grenzen op.
Nieuw:

-

Ritme is belangrijk
Ostinato (ritmisch, melodisch, bas)
Dissonanten
Atonaal (soms)
Experimenteel
Maatwisselingen, onregelmatige maatsoorten

Voorbeeld: Le sacru du printemps – Stravinsky
-

Dodecafonie (twaalftoonsmuziek)

Voorbeeld: Kinderstück – Webern en Suite für klavier opus 25 – Schönberg
3. Avant – garde:
Nieuw:

-

Experimentele muziek

Voorwerpen gebruiken en inzetten als instrumenten
Geluiden met stem maken
Een creatief idee is belangrijker dan de schoonheid van een stuk
Gebruik van elektronica

Voorbeeld: Stripsody - Cathy Berberian en 4”33 – John Cage

4. Minimal music:
Kenmerken:

-

Duidelijk tempo
Herhalingen
Korte duidelijke muzikale frases
Accent op consonante samenklanken
Terugkerende thema’s met variaties, kleine veranderingen

Voorbeeld: Steve Reich – Nagoya Marimbas en Philip Glass – Violin concerto nr. 2
Spotify: Afspeellijsten Bregje Kelderman

https://open.spotify.com/user/11157348461?si=eM7Z9PIgRCSrmD4rvWkg4Q

HG Middeleeuwen
HG Renaissance
HG Barok
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HG Classicisme
HG Romantiek
HG Twintigste eeuw

Muzikale Parameters
Toonhoogte

Begrippen: melodie, noten (ABCDEFG), kruizen (Ais, Cis, Dis, Fis, Gis),
mollen (As, Bes, Des, Es, Ges), G-sleutel, F-sleutel
Laag
Dalend
Grote intervallen
Sequens

(motiefherhaling dalend/stijgend)

-----------------

Hoog
Stijgend
Kleine intervallen
Ostinato

(hardnekkige motiefherhaling)

Toonduur

Begrippen: ritme, motief, ostinato, fermate, notenwaarde (hele, halve, kwart, achtsten,
zestienden noten en rusten)
Lang
Noten op de tel spelen

---------

Kort
Syncope

-------------

Hard (mf, f, ff)
Terrassendynamiek
Decrescendo

Dynamiek

Begrippen: zacht en hard/luid spelen
Zacht (pp, p, mp)
Overgangsdynamiek
Crescendo

Tempo

Begrippen: langzaam – medium – uptempo, versnellen, vertragen
Largo
Grave
Accelerando
Vast tempo
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-----------------

Allegro
Presto
Ritenuto
Rubato

Muzikale Parameters
Klankkleur

Begrippen: Sound, timbre, distortion (gitaar), houblazers, koperblazers, strijkers, slagwerk
Warm
Akoestisch
1 instrument

-------------

Met veel lucht zingen

-----

Schel
Elektrisch
Een groep (verschillende)
instrumenten samen
Met veel klank zingen

Toonsoort / samenklank

Begrippen: mollen/kruizen aan de sleutel, transponeren, chromatiek, pentatoniek, unisono
Majeur
Tonaal
Consonant
Dezelfde toonsoort
Homofoon
Parallelle beweging
Bourdon (open kwint)

-----------------------------

Mineur
Atonaal
Dissonant
Moduleren
Polyfoon
Tegenbeweging
Orgelpunt (1 aangehouden bastoon)

Maat en maatsoort

Begrippen: maatstrepen, hoeveel tellen in een maat, opmaat
Regelmatig (3/4, 4/4, 6/8)
Accenten op de tel (1e en 3e tel)

---------

Onregelmatig (5/4, 7/8)
Afterbeat (2e en 4e tel accent)

Speelwijze / articulatie

Begrippen: pizzicato, vibrato, glissando, arpeggio, slappen (basgitaar), scat vocal,
walking bass, portato
Legato

Vorm

-----

Staccato

Begrippen: herhalingstekens, Dal Segno, Coda, A – A- B – A’ – C – D, intro, couplet, refrein,
bridge, tussenspel, periodebouw, opbouw
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olfège en gehoortraining: https://www.heemgaardmuziek.nl/theorie-oefenen-klas-123456/
olfège en gehoortraining: https://www.heemgaardmuziek.nl/theorie-oefenen-klas-123456/
olfège en gehoortraining: https://www.heemgaardmuziek.nl/theorie-oefenen-klas-123456/
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Oefen
bijlage
Online oefenen met solfège:

https://www.heemgaardmuziek.nl/theorie-oefenen-klas-123456/
play.earz.nl/login
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Maatstrepen zetten

Zet de maatstrepen op de juiste plek. Kijk eerst goed naar de maatsoort.

28

Maatstrepen zetten

Zet de maatstrepen op de juiste plek. Kijk eerst goed naar de maatsoort.
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Noten lezen

Welke (delen van) liedjes staan hieronder afgebeeld?

1..................................................................................................

2...............................................................................................

3.............................................................................................

4..............................................................................................

5...............................................................................................
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Intervallen

Schrijf onder de twee noten het juiste interval;
Reine priem, kwart, kwint octaaf.
Kleine/grote secunde, terts, sext, septiem

Noteer de intervallen in de notenbalk. Noteer de tweede noot hoger.

R5

1 = priem, 2= secunde, 3 = terts, 4= kwart, 5 = kwint, 6 = sext, 7 = septiem, 8 = octaaf
31

Toonladders

Schrijf onder elk stukje de toonsoort. Bijvoorbeeld A- majeur, B- mineur
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Benoem onderstaande akkoorden
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