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Theorie Op De Gitaar Toonladders
Theorie op de gitaar Toonladders - vancoen.nl
De majeurtoonladder – spelen op de gitaar Alles wat je hierover moet onthouden is: 2‐2‐1‐ 2‐2‐2‐1 Je begint op een losse snaar doet er twee vakjes bij,
dan nog 2, …
Rockin Old School
Op deze 2 vakjes spelen we de blue-note, deze noot geeft een extra bluesy klank mee aan de toonladder Start deze blues-toonladder net zoals de
mineur pentatonische toonladder met je wijsvinger op de 5e fret Als je op hoger niveau wil soleren, is het goed om majeur- en mineur toonladders te
kennen, en de arpeggios (akkoordnoten) bij elk
Theorie A examen - WordPress.com
GITAAR Theorie A examen EEN PAAR SPECIALE EFFECTEN ZIJN: GOLPE: TIK OP DE KLANKKAST GLISSANDO: HOORBAAR VAN DE ENE TOON
NAAR DE ANDERE GLIJDEN De stemming van de gitaar is e b g D A E Toonladders Een toonladder heeft een omvang van 1 octaaf (bijv van C tot
volgende C)
Je bent al een aantal jaren bezig als elektrisch gitarist.
weg te vinden op de hals En als je de weg weet te vinden op de hals heb je de basis gelegd om je spel uit te breiden met rifjes, vervangende
akkoorden, twee- en drieklanken en mooie solo’s over alle zes de snaren van jouw gitaar Zo weet je op ieder moment waar je mee bezig bent en hoe
dit past bij de akkoorden en de groove van het nummer
Natuurlijk maakt het een enorm verschil of een productie ...
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Instrumenten zoals de gitaar (zowel akoestisch als elektrisch), de piano, de Muziek Theorie op in Naast majeur en mineur zijn er ook nog andere
variaties op de toonladders die dezelfde noten gebruiken maar een ander startpunt hebben Begin je bijvoorbeeld de toonladder van C majeur bij de D
…
Naslagwerk: Gitaar spelen in 24 uur
kun je de gitaar ook op de volgende manier stemmen: Wanneer je de lage E-snaar goed gestemd hebt kun je de gitaar ook op de volgende manier
stemmen Voor de A-snaar (2e laagste) zet je je vinger op de E-snaar in het vijfde vakje (5e toets) Sla beide snaren aan en draai aan het
stemmechaniek van de A-snaar totdat ze hetzelfde klinken
Algemene Muziektheorie - Kaliber Kunstenschool
Toonladders 7 1 De chromatische toonladder 7 2 De zigeunertoonladder 8 (bijvoorbeeld van een gitaar) en kunnen we deze nazingen Zijn de
trillingen onregelmatig, dan horen we geruis, bijvoorbeeld van een bekkenslag Dit kunnen we niet nazingen maar zij hebben een grote invloed op de
klankkleur van de …
Muziektheorie
op te schrijven of te spelen: alle andere octaven zijn herhalingen van het eerste Een toonladder begint steeds vanaf de tonica tot de tonica van het
hogere octaaf, dus in stijgende lijn 321 Stamtoonladders De eenvoudigste toonladders zijn de stamtoon-toonladders, kortweg de stamtoonladders
Tussen
Algemene muziektheorie Algemene
De notenbalk bestaat uit 5 evenwijdige lijnen, die van onder naar boven worden ge-teld De onderste lijn noemen we dus de 1e lijn De noten kunnen
niet alleen op de lijn genoteerd worden, maar ook tussen, onder en boven de lijnen Buiten de balk gebruiken we hulplijntjes
1. Diatonische akkoorden
rond een centrum in tonenreeksen, ook wel modi genoemd We kennen die in de vorm van toonladders De bekendste zijn de "kerkmodi" die in
Gregoriaanse muziek worden gebruikt Elk van die modi is opgebouwd uit hele en halve tonen die telkens op een andere plaats van de toonladder
staan
Introductie in de muziektheorie
Vul nu bij de ‘toonladders’ links en rechts van de C-toonladder de juiste notennamen in Let op: Alle gewone notennamen moeten gebruikt worden
maar als je een zwarte toets gebruikt komt er -is of -es achter de naam Waar hangt dat van af? Als je de zwarte toets rechts van de witte moet
gebruiken komt er -is achter Is het de zwarte toets links,
Guitar - Rene brijker
Intervallen op de gitaar III: de majeur toonladder en zijn intervallen De mineur toonladder hee! veel kleine intervallen zoals de terts, de sext en het
septiem Een toonladder met allemaal grote en reine intervallen is bjvoorbeeld de toonladder van C In de a"eelding zie je hem van grondtoon tot
octaaf
Theorie examen Klassiek - Welkom bij de Hanzehogeschool ...
Theorie examen Klassiek Voor toelating tot de propedeuse van het conservatorium moet je tenminste de volgende leerstof en vaardigheden
beheersen Het toelatingsexamen bestaat uit een schriftelijke en een individuele mondelinge test 1 Toonladders Kennis: de majeur- en mineur
toonladders tot en met 6 kruisen en 6 mollen
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Theorie-examen Compositie, Muziek- en Studioproducties
Theorie-examen Compositie, Muziek- en Studioproducties komen daarbij niet aan de orde In de voorbereiding op het toelatingsexamen zijn het echter
wel belangrijke oefenvormen 1 Toonladders A De drieklanken uit de majeur en de mineur toonladders: de majeur drieklank, de mineur drieklank, de
IN WELKE MATE ZIJN AFRIKAANS RITMISCHE ELEMENTEN ...
gebouwd op ritmes of toonladders zoals wij die kennen, maar groeide meer uit een traditie te plakken, omdat de makers helemaal niet binnen die
theorie denken, maar naar eigen Als je een Afrikaan een gitaar laat stemmen, dan zal dat verschillend geïntoneerd zijn dan bij ons, maar voor hem
correct Laat je diezelfde Afrikaanse gitarist
Over afstanden in een toonladder, majeur en mineur ...
toonladders) Dit lijkt een beetje op de meldische/harmonische westerse mineur toonladder Conclusie is dat de samenstelling van maqam’s leidt tot
een veelheid van toonopvolgingen die wij kennen in de verschillende westerse toonladders Past de samenstelling van maqam’s precies binnen een …
VOLLEDIGE INHOUD
• toonladders (op het gehoor herkennen) • theorie (vraag beantwoorden) Hieronder wordt per module aangegeven wat de werking is, wat de te
selecteren inhoud er van is en wat door de docent kan worden ingesteld Tonen Spel: De leerling hoort een reeks 'tonen' en ziet daarna 3
(verschillende gekleurde) reeksen waaruit hij de juiste moet kiezen
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