
KRAAK DE NOTEN
In muziek zijn breuken steeds een indicatie van toonduur: hoe lang duurt een noot of uit hoeveel tellen
bestaat een maat. Zoals je een kwartier (kwart van een uur) hebt of een half uur, zo musiceert men met
hele, halve, kwart, achtste en andere noten.

Muzieknotatie is geen vertrekpunt om te musiceren, maar een hulpmiddel.ral

1 Notenwaarden als breuk

Breuken = taart of pizza in stukken verdeeld.

De lengte van de noten Breuk De lengte van de rusten
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Ritme is wat overblijft als je een liedje alleen maar klapt.

Hoe lang duurt het voor je de delen van de pizza opeet?
Met andere woorden: hoe lang duurt een halve, een vierde, een achtste…?
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Hun onderlinge verhouding in tijdsduur:

Zet de volgende notenwaarden met behulp van een cijfer onder de noot van lang- naar kortdurend.

Ritme maak je met tonen van verschillende lengte. Ritme ervaar je doordat kortere en langere tonen
elkaar afwisselen. Bekijk onderstaande notenbalk en probeer enkele vragen te beantwoorden.

Hoeveel maatstrepen zie je (inclusief begin- en eindstreep)?
Hoeveel tellen duren de 4 noten bij elkaar opgeteld in maat 3?
Hoeveel tellen duurt de noot in maat 1?
Hoeveel tellen duurt elke maat?



2 Maten als breuken

Muzikanten zijn vreemde mensen: een maat is niet altijd ‘een geheel’, of gelijk aan ‘1’.
4/4 is de meest courante maat in de hedendaagse popmuziek,
maar ook maten als 3/4, 2/4, 6/8… komen vaak voor.

We ‘voelen’ een maat en noteren ze met een verticale streep ‘l’.
De teller duidt aan hoeveel tellen er in elke maat gaan.
De noemer duidt aan hoe lang zo’n tel duurt.

Maat 2/4

Een punt na de noot verlengt de noot met de helft van de waarde.

Noteer zelf een ritme en voer uit.
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3 Metronoom

Een metronoom is een mechanisch of elektronisch instrument om een muzikaal tempo weer te geven.
Tempo is de snelheid waarmee de muziek beweegt. Tempo kun je meten door te tellen op de muziek.
Vervolgens stel je vast hoeveel tellen er in een minuut gaan.

Een metronoom geeft het aantal tikken per minuut weer.
Dit duidt men ook aan met BPM = beats per minute.

Bij benadering komen de traditionele tempo-aanduidingen als volgt overeen met de metronoomcijfers:

Largo: 40 - 60
Adagio: 66 - 76
Andante: 69 - 84
Moderato: 88 - 104
Allegretto: 108 - 120
Allegro: 126 - 138
Vivace: 144 - 160
Presto: 168 - 192
Prestissimo:200 - 208

Je geeft dit aantal tellen aan, door bijvoorbeeld boven het muziekstuk te noteren

Dit betekent: er gaan precies 120 kwartnoten in één minuut. Als bovendien bij de muziek staat
aangegeven dat de kwartnoot één tel duurt, dan weet je dat er 120 tellen in een minuut gaan.

4 Delen door 3

De hele noot, de halve noot, de kwartnoot, de achtste noot: elke volgende notenwaarde gaat twee keer
zo snel.
Toch kun je in het notenschrift ook drie keer zo snel. Maar dan op een wat vreemde manier: een vierde
noot bijvoorbeeld wordt in drie helften verdeeld! In muziek heet dit een triool.
Een triool van achtste noten komt het meest voor.
Triool = ¼ delen door 3 = 3/12
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Largo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adagio_(muziektempo)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andante
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moderato
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allegretto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allegro_(muziektempo)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vivace
http://nl.wikipedia.org/wiki/Presto_(muziekterm)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prestissimo


5 Tijdtaal

De Hongaarse muziekpedagoog Zoltan Kodaly bedacht een manier om vlotter ritmes te lezen.
Hij gaf elke notenwaarde een vaste lettergreep.
Deze ’taal’ leren kinderen vaak aan de muziekacademie.
Het helpt ze om de lengte van ritmes te vatten.
Soms worden deze ritmes ‘vertaald ‘ in la (= lang) en ko (= kort).

Je kunt dit vergelijken met lange en korte klanken in morse.
Eén van de bekendste morsecodes is SOS "Save Our Souls": · · · — —— · · ·

Ritme Tijdtaal

TOOM

TOO

TA

TI - TI

TI - RI - TI -
RI

TI - TI - RI

TI - RI - TI

RUST

6 Definities

Tempo is snelheid van de beweging van de muziek

Maat is de regelmatige indeling van de tijdsruimte in een muziekstuk, op grond van het accent

Ritme is de steeds wisselende opeenvolging van kortere en langere tonen



Bedenk een leuk ritme en varieer in tempo.
Kun je dit ook aanpassen zodat je het in een andere maat kunt spelen?
Bedenk twee variaties op je originele ritme.

7 Ritmisch praten

Rap hoort tot de hiphopcultuur. Een rapper vertelt of improviseert op ritmische wijze een rijmende tekst,
vaak ondersteund door een beat. Het woord ‘rappen’ zou uit de Amerikaanse straattaal komen en
betekent praten.

Kenmerken van rap:

 Je praat swingend op muziek
 Je gebruikt veel woorden
 Je gebruikt rijmwoorden, ook middenin de zin (binnenrijm)
 Je gebruikt woorden die met dezelfde letter beginnen (alliteratie)
 Je gebruikt woorden die ongeveer hetzelfde klinken (assonantie>
 Je praat over wat je bezighoudt

Voorbeeldje: wij zijn de rappers, jullie het publiek
we zingen en we dansen en we maken zelf muziek

Als je deze tekst ‘rapt’ binnen twee maten van 4/4:
- kun je dan de notenwaarden noteren?
- kloppen de breuken?

7 Ritmes stapelen

Zet drie of meer ritmes boven elkaar en zorg dat ze samen goed klinken.

8 Ritmespel: Het geheime ritme

15 à 20 minuten

Vier korte berichten op het bord, duidelijk verschillend en ritmisch uit te voeren.

1 Om twaalf uur vannacht ti ti ti ti ta
2 Dubbele wachten opstellen triola ti ti ti ti ta
3 Draag zwarte kledij ta ti ti ti tai
4 Allemaal verzamelen om kwart voor tien tiri tiri tiri tiri ti ti ta
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Klas leert eerst deze vier ritmes klappen. Vier troepen die zich per verzameling in een rechte lijn
opstellen, allemaal achter elkaar dus. Iedereen kijkt naar de rug van zijn voorganger en in de richting
van het bord.
Probeer deze ritmes ook in notenschrift om te zetten.
Leraar of leider tikt nu één van de berichten op de rug van het achterste kind, bij elke rij een ander
bericht. Dit bericht gaat door tot bij het eerste kind, die het aan de leraar zegt. Diegene die het eerst
met het juiste bericht komt, mag in de volgende ronde de berichten uitdelen.

8 Ritmisch scanderen met ‘1 2 3’

Lees volgend voorbeeld als volgt: ‘1 2 3 1’: ‘1 – 1 2 – 1 2 3 – 1’

1 1 1 1
1 2 1 2
1 3 1 3
2 1 2 1
3 1 1 0
0 1 3 1
1 4 4 1
1 0 1 0

Maak nu zelf een oefening en voer uit.
Zet daarna om in notenwaarden.
Zet de juiste breuk onder elke noot.

Eigen ritme

xxxx xxxx xxxx 1 2 1 0

Notenwaarden

Breuken

9 Repetitieve muziek

Repetitieve muziek, ook Minimal Music genoemd, is een vorm van moderne muziek die berust op
eindeloze herhaling van korte basismodellen waarvan de structuur langzaam wordt gemuteerd.
Componisten als Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley spelen met die quasi eindeloze herhaling van
motieven.
De luisteraar ervaart kleine subtiele details en veranderingen plotseling als gewichtig en hij kan zelf
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naar eigen believen melodielijnen en ritmische patronen ontdekken. Het acceptatievermogen ligt bij
repetitieve muziek heel ver uiteen: óf men stoort zich mateloos aan de eeuwigdurende irritante
herhalingen, óf men geeft zich eraan over als een weldadig meditatief bad van rust en sereniteit. Het is
aan de luisteraar om dat voor zichzelf te bepalen.

10 Ritmische oefeningen

Volgende oefeningen kun je uitvoeren:

- per cijfer horizontaal (eventueel ook verticaal)
- in 4 groepen (elke groep een cijfer)
- in canon

Met gebruik van verschillende klankkleuren:

- per cijfer een ander ‘kleur’: via bodypercussion of met klein slagwerk
- elke noot krijgt een eigen ‘slagvlak’:

o hele noot voet
o halve noot knie
o vierde noot borst
o achtste noot klap
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10 Door meten tot weten

La musique est l'âme de la géométrie Paul Claudel

In leerplan wiskunde eerste graad staat bij:
 getallenkennis:

- Breuken interpreteren en gebruiken als:
- operator (een stuk (deel) van, een verdeling, een vermenigvuldigingsfactor);
- (rationaal) getal (getallenas, resultaat van een deling);
- verhouding (o.m. als aanduiding voor kans).

- De nadruk bij breuken ligt op het werken met eenvoudige breuken.

- Bewerkingen met breuken worden beperkt tot eenvoudige breuken, voornamelijk in praktische
gevallen:
- optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken;
- een natuurlijk getal maal een breuk;
- een breuk maal een breuk;
- een breuk gedeeld door een natuurlijk getal;


een natuurlijk getal gedeeld door een stambreuk.














meten en metend rekenen:

Tijdstip en tijdsduur: tijd, afstand, snelheid.
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