
Intervallen



Intervallen

Een interval is de afstand tussen twee tonen.

Dit kan melodisch of harmonisch zijn.

De benaming is hetzelfde voor zowel melodisch als

harmonisch.

Voor de uitleg gebruik ik C groot. De constructie van alle twaalf toonsoorten is hetzelfde.

De uitleg geldt daarmee voor alle toonsoorten.

De prime

Het interval van twee de zelfde tonen in het zelfde

octaaf noemen we een prime.

(Als twee verschillende instrument de zelfde toon

spelen, of twee dezelfde tonen op een gitaar)

De secunde

In de majeur toonladder zitten twee soorten secundes.

De kleine secunde en de grote secunde.

De kleine secunde is de afstand tussen de 3de toon en de

4de noot van de ladder en tussen de 7de en 8ste toon van

een majeur ladder.

Alle andere afstanden zijn grote secundes.

Een grote secunde bestaat uit twee kleine secundes.



Tertsen

Een terts is een afstand van drie opeenvolgende tonen.

In majeur komen voor:

kleine terts en grote terts.

Tertsen bestaan uit:

grote terst = grote sec. + grote sec.

kleine terts = grote sec. + kleine sec. of kleine sec. + grote sec.



Kwarten

Een kwart is een afstand van vier opeenvolgende tonen.

Kwarten die in de majeur toonsoort voorkomen zijn de reine kwart (4) en de overmatige kwart (#4).

De overmatige kwart is de afstand tussen de 4de toon van de ladder en de 7de toon van de ladder.

De andere afstanden zijn alle reine kwarten.

Als een reine kwart een halve stap wordt verlaagd wordt het een verminderde kwart.

Bv. C-F wordt C-Fes/ D-G wordt D-Ges etc. 

Een verminderde kwart klinkt het zelfde als een grote terts.



Kwinten

Een kwint is een afstand van vijf opeenvolgende tonen.

De kwinten die in een majeur toonsoort voorkomen zijn reine kwinten en één verminderde kwint.

De verminderde kwint is de afstand tussen de 7de en de 4de toon van een majeur  ladder.

De overmatige kwint is een reine kwint met een halve stap verhoogd.

Bv. C-G wordt C-G# / D-A wordt D-A# etc. ( deze afstand komt voor in de mineur melodische 

ladder tussen de 3de noot en de 7de noot van deze ladder.)



Sexten

De sext is een afstand van zes opeenvolgende tonen.

De sexten die in de majeur toonsoort voorkomen zijn de grote sext en de kleine sext.



Septime

Een septime is een afstand van zeven opeenvolgende tonen.

De septimes die in een majeur toonsoort voorkomen: groot septime en klein septime.



Het octaaf

een octaaf is een afstand van acht opeenvolgende tonen.

Het octaaf zoals die voorkomt in de majeur toonsoort is een rein octaaf.

                          



Handig

Sext en septime zijn grote intervallen.

Een handige manier om een sext te vinden is om

eerst een terts omlaag te gaan en vervolgens een

octaaf omhoog.

Een kleine terts omlaag en een octaaf omhoog

geeft een grote sext.

Een grote terts omlaag en een octaaf

omhoog geeft een kleine sext.



Hetzelfde geldt voor septimes.

Eerst een secunde omlaag, daarna een octaaf

omhoog.

  

Een kleine secunde omlaag en een octaaf

omhoog wordt een groot septime.

Een grote secunde omlaag en een

octaaf omhoog wordt klein

septime.



Tabel

De tabel hieronder geeft een overzicht van de intervallen.

De in een groen kader geplaatste zijn de meest gangbare.

Andere zijn harmonisch technische mogelijkheden maar in de praktijk niet gebruikelijk.



Tritonus

Nog even dit:

Het is praktisch gezien handig om deze intervallen uit het hoofd te kennen.

Het meest effectief is ze voor te stellen op je instrument en te oefenen op papier.

Hieronder staan oefenschema's. Als je die kopieert en regelmatig oefent zal het makkelijker worden 

om ze voor te stellen. Er is een C, Bb en Eb partij.

De meest voorkomende toonsoorten zijn Ab, Eb, Bb, F, C en G (klinkend).

Als je ze in deze toonsoorten uit je hoofd leert zul je meer aandacht kunnen besteden aan het maken

van muziek . Wat natuurlijk de moeite waard kan zijn.


