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Zwaar (v) - licht (‘)

Zeg en klap eens volgende namen.

HAN-NE-LO-RE

V

‘SA-RAV ‘ JAN-PIETER
V ‘

FRE-DE-RIK
V

‘

LES 1

1

Vrolijk liedje
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LES 2

= halve noot, duurt 2 tellen

vlug   =  allegro
langzaam = lento

Lees ritmisch en klap.

1.

2

19

Op de maan
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De symfonie met de paukenslag                                    Joseph Haydn

Luister goed ! Schrijf het ritme.

Maak 2 ritmische oefeningen van telkens 4 maten.
Kies uit:
Gebruik elk ritme minstens één keer!

Duid in het ritme de zware ( v ) en lichte ( l ) tellen aan.

De vier jaargetijden: de winter                                   Antonio Vivaldi

2.
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Luister aandachtig. Schrijf melodie en ritme.

1.

Goedgezind

7

LES 8 halve rust, duurt 2 tellen en ligt op de derde lijn

=  g   +   g

Dromen

decrescendo = diminuendo

a)

b)

c)

d)

e)

Juist of fout? Verbeter indien nodig.
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LES 11
= vier zestiende noten, 
  duren samen één tel.

Notenrap

1.

8
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LES 14 pp  -  p  -  F  -  f  -  ff
i i

pianissimo fortissimo

het accent :

: staccato : portato

legato -
legato-boog of 

bindboog

pp
p
F
f
ff

= pianissimo = zeer zacht
= piano = zacht
= mezzo forte = half luid
= forte  = luid, sterk
= fortissimo = zeer luid, zeer sterk

Het accent :     Dit teken wordt boven of 
onder een noot geschreven. Je geeft een 
klemtoon op die noot.
Staccato :        De noot kort, afgestoten 
zingen/spelen.
Portato:        De noot apart en breed 
zingen/spelen
Legato : gebonden zingen / spelen

1.

2.

Luister en noteer het ritme dat je hoort.

Schrijf er de juiste klankschakeringen bij.

43

44
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3.

piano    5		 5	pianissimo

fortissimo  5		 5	portato

kort, afgestoten 5  5 diminuendo 

snel, levendig  5  5 crescendo

kwartrust  5  5 maatcijfer

einde   5  5 mezzo forte

halve rust  5  5 da capo

accent   5  5 forte

Vul het juiste cijfer in bij de passende muziekterm.

6

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Pi-a-no ?
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Herhaal nog eens de “French Cancan” in les 17.

In welke maat staat een hele grote sprong? ............

Dit noemen we een .......................... sprong.

Luister aandachtig. Nummer in de juiste volgorde.

10Hong Kong
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LES 21

Canon: “Komt nu allen”

Luisteroefening
“In de hal van de Bergkoning”   Edvard Grieg
Veel luisterplezier!

Vul de laatste regel aan: wordt het A of B?

B

12

Weet je het nog? 
Ken je het al?

Lees het verhaaltje. 
Een componist uit Noorwegen, Edvard Grieg schreef deze muziek bij 
een toneelstuk dat gaat over een boer, Peer Gynt. In de hal van de berg-
koning vraagt Peer Gynt om te mogen trouwen met de koningsdochter 
en hij wil het hele koninkrijk erbij.  De trollenkoning wil de helft van 
zijn koninkrijk afgeven op voorwaarde dat boer Peer zich helemaal als 
een trol (een boosaardige dwerg) zal gedragen. Als ze niet tot een ak-
koord komen, moet hij vluchten voor de gevaarlijke trollen die hem 
omsingelen!
Gelukkig luiden in de verte de klokken en de trollen vluchten weg. 
Op het einde van het muziekstuk hoor je de grot instorten. 
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17. Schrijf over.

18. Omcirkel de noten van de drieklank van DO.

19 a) Wat is fout? Verbeter!

19 b) Welke maten zijn helemaal juist?

20. Vul aan met een rustteken. 

a)  duurt even lang als ________________________

b)   duurt even lang als ________________________

c)   duurt even lang als ________________________

d)   duurt even lang als ________________________

21. a) Plaats de maatstrepen.
 b) Duid de zware (V) en lichte (l) tellen aan. 

22. Doorstreep wat fout is.

  = crescendo / diminuendo

   = diminuendo / decrescendo / crescendo




