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Voorwoord bij het leerlingenboek

Deze AMV-methode is geschreven omdat er een leemte was in specifi ek materiaal voor 
volwassenen.

De theoretische invulling is bewust eenvoudig gehouden. Voor hongerigen geven we meer literatuur 
over bepaalde onderwerpen in de voetnoten. Voorkeur ging eerst naar Nederlandstalige literatuur 
en in tweede instantie naar anderstalig. 

“Googelaars” en “wikipediasten” vinden ongetwijfeld hun weg naar meer.

De audiovoorbeelden hebben steeds twee maten voorspel zodat je als student voorbereid bent 
op tempo en toonhoogte. In het leerlingenboek staan die niet in de partituur. De audio-oefen-cd 
wil je helpen bij het oefenen. Deze bevat een selectie van de zanglessen als karaoke-versie. Op de 
website van de uitgever vind je alle zangoefeningen met begeleiding als MP3. Van de nummers die 
niet op CD staan vind je nog een karaoke-versie op de website.

De voorbeelden in het theoriedeel zijn gekozen uit een zo ruim mogelijk gebied: vokaal, instrumentaal, 
klassiek, volksmuziek en jazz-pop-rock.
Er is gekozen voor een uitgave waarbij je de theoriebladen elk jaar kunt overnemen naar de 
volgende jaren zodat de begrippen steeds binnen handbereik blijven.

Italiaanse tempo-aanduidingen worden niet als afzonderlijk lesonderwerp beschouwd. De leerkracht 
verklaart de term wanneer dit voorkomt. Een overzichtlijst vind je terug in de laatste theorieles.

Bij de ritmische en melo-ritmische dictees is een verbeterlijn (VL) voorzien. Op die manier kunnen 
de studenten hun versie van het dictee laten staan op de bovenste balk en de verbeterde versie 
aanvullen op de onderste balk.

Muziek is een taal. Zoals bij elke taal hang het succes grotendeels af van de studietijd die je er aan 
besteed. Musiceren is een vaardigheid, een ambacht. Veel herhalen is kenmerkend voor het leren 
van een ambacht. Repetitio mater studiorum zei men ooit: de herhaling is de moeder van studies. 
Voorzie dus dagelijks een portie AMV.
 
Heb je opmerkingen over deze methode: laat het ons weten. Latere gebruikers van deze methode 
zullen u hier dankbaar voor zijn. Feedback, aanbevelingen, opmerkingen en zelfs positieve punten 
kun je kwijt bij de uitgever. www.goldenrivermusic.be 

Voorwoord bij het begeleidingsboek

Omdat de zanglessen met twee maten introductie beginnen (twee maten die de leerlingen niet 
hebben in hun boek), wijkt de notatie in verband met herhalingen soms af.  Een D.C wordt meestal 
vervangen door een verzendingsteken.
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INHOUD
     A. THEORIE

     B. ZANGLESSEN EN RITMISCHE OEFENINGEN

     C. GEHOOR

     D. OEFENINGEN

1.  In leiding

2. Maat en ritme :   - de maat 

       -

3. Melodie : sol – mi

4. Maat en ritme :   

5. Melodie : la

6. Symbolen en tekens : herhalingsteken/   

 voltateken

7. Melodie : hoge do

8. Dynamiek : piano - forte

9. Melodie : lage re en lage do – 

 pentatoniek 

10. Herhaling

11. Maat en ritme : de maat      :      /    

 ademhalingsteken

12. Dynamiek : mezzo forte / zinsboog

13. Maat en ritme : de maat      : 

14. Dynamiek : crescendo / decrescendo

15. Maat en ritme : de maat     : 

 de opmaat / fermate 

16. Melodie : fa

17. Melodie : si / da capo al fi ne

18. Melodie : toonladder van do groot /    

 tonica – mediant – dominant

19. Melodie : hoge re en hoge mi

20. Maat en ritme : de maat    :                / 

21. Maat en ritme : de maat    :         /      

22. Melodie : Intervallen :  grote en kleine   

 secunden / coda-teken

23. Melodie : Intervallen : grote en kleine   

 tertsen / drieklanken

24. Dynamiek : staccato / legato

25. Maat en ritme : de maat     : 

26. Maat en ritme : de maat     : 

27. Melodie : de fa-sleutel : fa – la – do

28. Maat en ritme : de maat     : 

29. Melodie : de fa-sleutel : sol - si

30. Melodie : de toonladder van fa groot   

 en sol groot /    ,     , herstellingsteken

31. Maat en ritme : de maat     : 

 –  koppelteken

32. Maat en ritme : de maat     :            

 + verzendingsteken

33. Melodie : de fa-sleutel : mi – re – do

34. Melodie : Intervallen : reine prime    

 – reine kwart – reine kwint - rein octaaf/ 

 verzendingsteken

35. Maat en ritme : de maat     :  

36. Melodie : de kleine tertstoonladders :   

 la klein – re klein – mi klein / leidtoon /   

 ondertonica

37. Maat en ritme : de maat     : 

38. Melodie : de fa-sleutel : lage si en hoge re 

    +

39. Maat en ritme : de maat     : 

40. Maat en ritme : De maat     :     

 + toontrapbenamingen

41. Maat en ritme : de maat     :   

 pianissimo / fortissimo

42. Maat en ritme : de syncope in      ,     en     

43. Herhaling
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Filosofische uitspraken:

Aristoteles : De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart 
en  tot de bevrijding der ziel van de hartstochten.

Victor Hugo : Muziek drukt uit wat niet gezegd kan worden, maar waarover niet gezwegen 
kan worden.

Arthur Schopenhauer : Muziek is de melodie waarvan de wereld de tekst vormt.

Hans Christian Andersen : Waar woorden te kort schieten, spreekt de muziek.

Maurice Chapelan : Anatomische kennis is voor de liefde even noodzakelijk als solfège voor 
de  muziek.

Cees Buddingh : De kritiek heeft het eerste woord, maar de muziek het laatste …
 

Wetenschappelijke bevindingen:

Zingen is gezond . Wetenschappers onderzochten het bloed van koorzangers voor en na een 
zangsessie. Verschil zat vooral in de afweerstoffen, anti-stresshormonen en zuurstof (studie van 
de universiteit van Frankfurt).

Muziek beluisteren is goed voor hart en verlaagt cholesterol (Studie door Michael Miller, 
directeur van het Centre for preventive cardiology, Maryland).

Kinderen die muziekles volgen hebben een hoger IQ en een beter ruimtelijk inzicht (Studie 
Hans Günther Bastian, Berlijn).
 
Actief musiceren ontwikkelt rationele, emotionele en motorische vaardigheden; linker- en 
rechterhersenhelft ontwikkelen zich beter; het vermogen om te analyseren en om te gaan met 
abstracties verbeteren; er wordt een positieve invloed op creativiteit, emotionele expressie en 
taalontwikkeling aangetoond (internationale wetenschappelijke studies).

Muziekles op jonge leeftijd verbetert het verbaal geheugen later (Universiteit van Hongkong)

Het samen musiceren maakt zelfbewuster, emotioneel stabieler en minder agressief
(internationale wetenschappelijke studies).

Internationale studies erkennen therapeutische effecten bij astma, het algemeen welzijn, het 
immuniteitssysteem, stress, angst, geheugen bij mensen die actief musiceren.

De neuroloog Oliver Sacks gebruikt muziek als medicijn.

Velen schreven over de relatie muziek en geheugen. Een greep: Dr. George Lozanov, Michael 
Ballam, Robert Jourdain, Anthony Storr.
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a. Maat en ritme

Maat      = 2 tellen in 1 maat, elke tel heeft de waarde van een 

kwartnoot (    )  

Kwartnoot (    )  = kwartrust =      = 1 tel

Halve noot (     ) = halve rust =     = 2 tellen

Twee achtste noten (           ) = samen 1 tel

Eén achtste noot (     ) = ½ tel

b. Melodie

Een toon is een geluid met een vaste frequentie. Om de tonen in de muziek te benoemen, 
gebruiken we noten (vb. sol - mi - la). De noten worden geplaatst op een notenbalk.
Aan het begin van iedere notenbalk plaatsen we een sleutel die de toonhoogte en 
notennaam vastlegt (hier solsleutel).

c. Symbolen en tekens

- Herhalingsteken =                 = het stuk dat tussen de twee tekens staat wordt 

  twee keer  uitgevoerd

- Voltateken = bij herhaling wordt 1 overgeslagen en gaat men meteen naar 2.

- Dynamiek

  * piano = zacht

  * forte = luid / sterk
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In sommige gevallen wordt de puntering scherper uitgevoerd dan genoteerd, zoals in de Franse 

Ouvertures uit de barok.

Alan Menken (1949), Beauty and the Beast.

De sleutel op een notenbalk legt de toonhoogte vast van een noot op die lijn. De sleutel 
bepaalt op deze manier de toonhoogte van de noten die erna komen.
De fasleutel of bassleutel geeft de fa (klein octaaf) aan op de vierde lijn van de notenbalk. 
Deze fa klinkt een octaaf lager dan de fa tussen de eerste en tweede lijn van de notenbalk in 
de solsleutel.

Onze 5-lijnige notenbalk is eigenlijk een deel van een groter geheel, o.a. de 11-lijnige notenbalk. 
We vinden dan de “centrale do” op de zogezegde 11de lijn tussen de twee notenbalken. Deze 
wordt dus zowel in de sol- als in de fasleutel met een hulplijntje genoteerd.

De notenbalk werd gereduceerd tot vijf lijnen omdat een meerlijnige notenbalk (zie vb. 
hieronder) “oriëntatieproblemen” geeft. Probeer in onderstaand voorbeeld de noten maar 
te lezen.

G.Frescobaldi, Toccata prima. De rechterhand speelt 
van een zeslijnige balk met in het begin een solsleutel. De 
linkerhand telt acht lijnen. Aan het begin staan fasleutel 
en dosleutel boven elkaar genoteerd.

In dit voorbeeld uit het gregoriaans  handschrift van 
Klosterneuburg (Universitätsbibliothek Graz 807) zien we 
een rode lijn voor de noot fa en erboven een lichtgele lijn 
voor de noot do. Uiterst links staan van onder naar boven 
de letters d f a c als sleutel.

De linkerhand van de piano wordt meestal genoteerd 
in de fasleutel.
Ook de partituren voor lage instrumenten, zoals 
contrabas en fagot, worden meestal genoteerd in 
de fasleutel.
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C) MELO-RITMISCH DICTEE

LES 12

A) Vul in:   p   F     f
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LES 20

B) AANVULDICTEE

A) RITMISCH DICTEE
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B) RITMISCH DICTEE

C) MELO-RITMISCH DICTEE

LES 32

1

2

3

4

5

6

7

8

A) Staan de gespeelde stukken in de maat      of      ?
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LES 14

A) Verklaar (naam en betekenis).

NAAM BETEKENIS

B) Vul aan met                   en                    (ga op een logische manier van de ene 
klanksterkte naar de volgende).

1.

2.

3.

LES 15

A) Omcirkel de vijf fouten.

B) Vul aan met telkens één noot.
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LES 37

A) Vul aan.

B) Juist of fout? Indien fout : verbeter.

a) Een      duurt in       anderhalve tel.     ............................................

b)               duurt in       één tel.      ............................................

c) Een     duurt in      even lang als in      .    ............................................

d) Een       duurt in      drie tellen.     ............................................

e)              duurt in      even lang als       .    ............................................

f)  De maat      heeft zes tellen.      ............................................

LES 38

A) Benoem en verklaar.

BENOEM VERKLAAR
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