
Inhoudstafel :

Inhoudstafel ..................................................................................................
Begeleidingspraktijk ?...................................................................................
Vier deelgebieden .........................................................................................
Praktische Harmonie en Begeleiding ...........................................................
     Akkoorden ...............................................................................................
     Letterbenamingen en Akkoordsymbolen ................................................
     Omkeringen .............................................................................................
     De Hoofdgraden ......................................................................................
     Verbindingen ........................................................................................... 
          I  -  IV  -  I  -  V  -  I  ..........................................................................
     Harmoniseren ..........................................................................................
          IV  -  V  .............................................................................................. 
     Variaties ..................................................................................................
          V  -  IV  ..............................................................................................
     De Nevengraden .....................................................................................
          I  -  VI  -  IV  -  V  -  I  .......................................................................
          V  -  VI  ..............................................................................................
          IV  -  II  -  V  ......................................................................................
          I  -  II  .................................................................................................
          I  -  III -  IV  .......................................................................................
          V  -  III  -   VI  ...................................................................................
          V  -  VII  -  I  ......................................................................................
     
     
     Cadensen .................................................................................................
     De verschillende Toonaarden en Modi ...................................................
     Oefeningen met Akkoordsymbolen ........................................................

     Trefwoordenlijst ......................................................................................
     Geraadpleegde werken ............................................................................
     Aan de leerkrachten BP............................................................................

- 1 -

    1
    2
    2
    3
    3
    4
    6
    7
    8
    9
   14
   21
   26
   30
   31
   33
   36
   39
   42
   44
   45
   47

   50
   51
   56

   63
   64
   64

© Golden River Music B.P. Peter Noten

sa
mple



Vier deelgebieden :

Begeleidingspraktijk kunnen we onderverdelen in vier deelgebieden :

            -  Praktische harmonie                   
            -  Begeleiding 
            -  Zichtlezing
            -  Improvisatie
                                
Al vlug zal je merken dat ze nauw met elkaar verbonden zijn.
Dit boekje behandelt de eerste twee :
Zo zal een goed inzicht in de leer van de akkoorden (akkoorden- of harmo-
nieleer) ons een heel eind op weg helpen om zelf  begeleidingen te schrijven !  
 

Begeleidingspraktijk ?

Wat verstaan we eigenlijk onder begeleidingspraktijk ?

Zoals de benaming ons zegt, wil het in de eerste plaats een praktijkgerichte
en een bruikbare cursus zijn, waarin we stap voor stap ingewijd worden in
de kunst van het begeleiden.

Dit boekje wil jou hierin helpen door belangrijke begrippen, wetmatigheden 
en dergelijke even op papier te stellen, aangevuld met tips en oefeningen,
zodat je er later steeds op kan terug vallen.

Maar je kan maar met succes en voldoening deze cursus doorlopen wanneer
je jezelf openstelt voor de zeer uiteenlopende opdrachten die je zult krijgen
van je leraar.

Laat je vooroordelen daarom varen en kruip uit je schelp.  Je zal versteld 
staan van het resultaat !
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Zoals reeds aangehaald, behandelen we in dit boekje de verschillende 
akkoorden  en de manier waarop we ze met elkaar kunnen verbinden, om ze 
daarna te kunnen toepassen in zelfgemaakte begeleidingen.

Een akkoord bestaat uit een opeenstapeling van tertsen.
Twee tertsen boven elkaar komen het meest voor en noemen we drieklanken.
Zo kan je ook vier- en vijfklanken bouwen door telkens een terts toe te 
voegen.

Laat ons bijvoorbeeld drieklanken vormen op de noten van Do groot :

Schrijf nu zelf even de drieklanken op de noten van Sol groot.
Eerst zoek je natuurlijk de voortekening.

Probeer nu al deze akkoorden te spelen met als vingerzetting 1-3-5, zowel 
links als rechts. (Als dit vlot gaat kan je ze ook eens met 1-2-4 spelen.) 

Transponeer daarna deze akkoorden naar andere toonladders.
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Praktische Harmonie   en   Begeleiding

Akkoorden (akkn)
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Wanneer we nu een melodie of een lied willen begeleiden, zullen we als volgt
te werk gaan :

           
         1.  We zoeken de toonaard. 
              (Soms moduleert de melodie naar een andere toonaard !  Dan kan je
              best de verwantschapstoonaarden even noteren.)

         2.  We noteren voor onszelf even de hoofdgraden in grondligging.
              (Bij een eventuele modulatie schrijf je ook deze hoofdgraden op.)

         3.  We proberen te achterhalen welk akkoord we waar moeten plaatsen.

              Enkele tips hierbij :

              - Een opmaat hoeft meestal geen akkoord.
              - Probeer of je als slot een volmaakte cadens kunt plaatsen :
                V - I  (zie ook pagina 50)
              - Tracht per maat of per halve maat de akkoordnoten te bepalen :
                Deze vind je meestal op de sterke tellen of teldelen.
              - Bij een sprong tussen twee noten kies je voorlopig het akkoord
                waar deze beide noten deel van uitmaken.
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Harmoniseren

Het toekennen van akkn aan een gegeven melodie noemen we harmoniseren.

Moduleren :  Het overgaan van de ene toonaard (modus) naar de andere.
Verwantschapstoonaarden :  Des te meer tonen twee toonaarden gemeen
     hebben, des te meer ze verwant zijn met elkaar.

     vb.:                                               c
                                                  F  -  C  -  G    
                                                          a      
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Vervolgens kunnen we de melodienoten onderbrengen in één van de
volgende categorieën :

   1.  Akkoordnoten (a) :
                   Dit zijn al de noten die deel uitmaken van het gekozen akkoord.
     
   2.  Versieringen, waaronder de voornaamste :

        -  Doorgangsnoten (d) : 
                   Vullen de ruimte op tussen twee akkoordnoten.
        -  Wisselnoten (w) :  
                   Bevinden zich tussen twee akkoordnoten, en zijn een secunde                                                                                                 
                   verwijderd van minstens één van deze twee akkoordnoten.
                   Meestal klinken ze een secunde boven of onder een ak-
                   koordnoot en keren dan naar deze terug.
        -  Voorhoudingen (vh) :
                   Ook wel vertragingen genoemd, zijn noten uit het vorige akkoord
                   die naklinken (of opnieuw klinken) bij het inzetten van het nieuwe
                   akkoord en dan oplossen in een akkoordnoot.
        -  Anticipaties (ant) : 
                   Ook wel vooruitnemingen genoemd, zijn noten uit het volgende
                   akkoord, reeds tot klinken gebracht in het voorgaande akkoord. 

                                                   
Even enkele voorbeelden ter verduidelijking :

"Roll Along" 
           a     d     a     d       a                           a                            a      a

           I                                                         V                           I

                                                                   a            w     a       a

       I                                                          V                             I
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Variaties

Wanneer we een lied geharmoniseerd hebben, zijn er voor ons tot nu toe twee
mogelijkheden om dit lied tot klinken te brengen :  akkn links of akkn rechts.
(Een derde mogelijkheid, zonder melodie,  bespraken we onderaan p.17.)
In dit hoofdstuk gaan we even dieper in op de mogelijkheden die nog voor het
grijpen liggen :

Variaties voor de linkerhand :

1.  Bourdon - begeleiding 

Dit is de eenvoudigste vorm om een melodie te begeleiden :
De linkerhand speelt gedurende het hele lied de grondnoot (tonica),
meestal aangevuld met de beheersende noot (dominant).

Ook hierin is nog variatie mogelijk, zoals je hieronder kan zien.
Probeer er zelf ook enkele te verzinnen !    
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(Variaties voor de réchterhand behoren eerder tot het improviseren, en 
komen in dit boekje dan ook nog niet aan bod.)
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De verbinding   V  -  VII  -  I
_______________________________________

Deze verbinding vertoont veel gelijkenis met de verbinding  I  -  III  -  IV
Wel zal je haar niet zo veel toepassen omdat we de VIIde graad later zullen
vervangen door het dominant-septiemakkoord.  (Eigenlijk de samenvoeging
van V en VII, zie ook pagina 19.)  Misschien gebruik je dit akkoord al wel.

Op te splitsen in :          V  -  VII     en     VII  -  I

V  -  VII  :

Zoals  I  -  III  een stijgende tertsverbinding.  Normaal hebben we dus 2GN,
maar op de VIIde graad mogen we de grondnoot niet verdubbelen daar dit
de leidtoon is ! (Ook later zullen we de leidtoon nooit verdubbelen.)
De kwint van het akkoord kunnen we ook niet verdubbelen omdat dit een
verminderde of verkleinde kwint is.
De terts blijkt dus de enige juiste noot om te verdubbelen !

MET  GN,  maar  TERTSVERDUBBELING  op  VII

VII  -  I  :

Zoals de verbinding  IV  -  V  behoort ze tot de secundeverbindingen.
We verbinden dus in TB en je zal merken dat één stem een grote sprong maakt.

IN  TEGENBEWEGING

  V         VII           I            V          VII          I           V           VII          I
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Tips :

Bij deze oefeningen met akkoordsymbolen kan je ook nog een mooie 
melodie componeren  (op voorhand uitschrijven), of zelfs  improviseren  
(op het moment zelf verzinnen) !
Zeker als je al wat lessen  improvisatie  achter de rug hebt, kan je met tweeën
aan de slag :  Een medeleerling speelt het  akkoordenschema , jij verzint een
melodie.  Wanneer je nog niet vaardig genoeg bent, laat je het improviseren
aan je leraar over.

Eénmaal een mooie melodie gevonden, kan je ze natuurlijk ook door een
instrument laten spelen.  Hou er rekening mee dat je voor de meeste instru-
menten je melodie eerst zal moeten  transponeren  (naar een andere toonaard
omzetten).  Zo zal een klarinet in Si b één toon lager klinken dan jouw piano
of orgel en zal je de melodie dus één toon hoger moeten overschrijven !  
(Een melodie in Fa groot zal dus naar Sol groot getransponeerd worden.) 

Hieronder kan je nu zelf aan de slag :

Zoek eerst een leuk akkoordenschema, daarna een mooie melodie.
Je kan natuurlijk ook net andersom te werk gaan, en wie weet schuilt er in
jou wel een componist in wording !!!

Veel succes !
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