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Sleutels, Sleutelwisseling

Sibelius: sneltoets Q voor menu ‘clefs’. Invoegen op de gewenste plaats. De meeste
instrumenten krijgen bij aanmaken al automatisch de juiste sleutel.
G-sleutel. De krul van deze sleutel wijst de g boven de centrale c aan. Deze
sleutel wordt ook wel vioolsleutel genoemd.
F-sleutel. Het begin van de krul wijst de f ónder de centrale c aan, en d twee
puntjes zitten “om de lijn van de f heen”. Deze sleutel wordt ook wel bassleutel
genoemd.
C-sleutel, altsleutel. Het midden van deze sleutel geeft de c aan. Als de c op de
derde lijn staat, spreken we van een altsleutel. Tegenwoordig nog gebruikt bij
altviool.
C-sleutel, tenorsleutel. Het midden van deze sleutel geeft de c aan. Als de c op
de vierde lijn staat, spreken we van een tenorsleutel. Tegenwoordig bijv nog
gebruikt bij hoge passages in cellomuziek en tenorstem.
Het kan voorkomen dat de noten in een bepaalde passage met (te) veel hulplijntjes moeten
worden geschreven. Een sleutelwisseling biedt dan uitkomst:

wordt:

Maat en Maatsoorten

Sibelius: sneltoets T voor menu ‘time signature’. Invoegen op de gewenste plaats.
De maat verdeelt de tijd in gelijke delen.
Hoeveel tellen er in een maat zitten, wordt aangegeven door het bovenste cijfer van het
maatteken.
Het onderste cijfer geeft de teleenheid aan, oftewel welke nootwaarde één tel krijgt.
Een aantal veelgebruikte maatsoorten:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

achtereenvolgens:
1
2/4 maat (tweekwarts maat) 2 tellen in de maat, kwartnoot duurt 1 tel.
2
2/2 maat (twee halve maat of alla breve) 2 tellen in de maat, de halve noot duurt 1 tel.
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3
4
5
6
7
8
9
10

andere aanduiding voor 2/2
3/2 maat (drie halve maat) 3 tellen in de maat, de halve noot duurt 1 tel.
3/4 maat (driekwartsmaat) 3 tellen in de maat, de kwartnoot duurt 1 tel.
-> bijvoorbeeld de wals
3/8 maat (drieachtste maat) 3 tellen in de maat, de achtste noot duurt 1 tel.
5/8 maat (vijfachtste maat) 5 tellen in de maat, de achtste noot duurt 1 tel.
-> meestal onderverdeeld als 2+3 of 3+2.
6/8 maat (zesachtste maat) 6 tellen in de maat, de achtste noot duurt 1 tel.
-> onderverdeling meestal 2x3 (let op, wel degelijk anders dan de ¾ maat dus).
4/4 maat (vierkwartsmaat) 4 tellen in de maat, de kwartnoot duurt 1 tel.
-> verreweg de meeste pop- en jazzmuziek staat in 4/4 maat
andere aanduiding voor 4/4

Als een stuk niet op de eerste tel van de maat begint, kan er sprake zijn van een opmaat. Bij een
opmaat begint het stuk meestal net vóór de eerste tel van de eerste volledige maat.
Bij een opmaat hoeven voor de eerste noot geen rusten genoteerd te worden, deze maat blijft dus
‘onvolledig’. In de maatnummering telt de opmaat meestal niet mee.
In sommige bladmuziek (m.n. liedbundels) wordt van de laatste maat de waarde van de opmaat
afgehaald, zodat de eerste maat + de opmaat samen een hele maat zijn. Dit gebeurt echter lang
niet altijd.
Verandering van maatsoort gedurende het stuk noem je een maatwisseling. Simpelweg invoeren
door op T te drukken en met de muis het maatteken op de gewenste plaats te klikken. (doe dit “op
tijd” in je schrijfproces, want als je achteraf de maatsoort van een passage wijzigt, geeft dit allerlei
vervelende verschuivingen in het notenbeeld).

Tempo
Sibelius: Text => Tempo Text voor aanduidingen in tekst, via menu rechtermuisknop evt
metronoomgetal. Via Text =>Metronome Mark kan ook een metronoomgetal worden
ingevoerd.
In de lichte muziek (met name de popmuziek) is de meest geziene tempo aanduiding het
metronoomgetal. Deze geeft het aantal BPM (beats per minute) aan. Staat een stuk in 4/4 maat en
staat er ♩=120 boven, dan passen er 120 kwartnoten in een minuut (elke kwartnoot duurt dus een
halve seconde).
In de klassieke muziek wordt het metronoomgetal ook wel gebruikt, maar veel minder. Het exact te
kiezen tempo is ook vaak de interpretatie van de uitvoerder of dirigent. Er wordt wel degelijk
gebruik gemaakt van tempo aanduidingen, maar deze hebben een minder exact karakter.
Een aantal veel voorkomende aanduidingen:
largo
adagio
andante
allegretto
moderato
allegro
presto
prestissimo

breed, langzaam, statig
langzaam, rustig
gaand
enigszins vlug en levendig
gematigd in tempo
vlug en levendig
zeer snel
uiterst snel
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Er is genoeg literatuur te vinden (ook op internet) waar nog veel meer tempo aanduidingen te
vinden zijn.
In het jazz repertoire kunnen we ook een aantal termen tegenkomen, hierbij is Engels de voertaal:
Ballad
Medium Swing
Up (of up tempo
swing)
Slow Bossa
Medium Bossa

langzaam tempo, met swing opvatting
gematigd tempo, met swing opvatting
snel tot zeer snelle swing
langzame Bossa Nova (Braziliaanse muziekstijl)
gematigd tempo, Bossa Nova (Braziliaanse muziekstijl)

Recht, swing, shuffle
Moet het stuk in swing of shuffle uitgevoerd worden dan wordt dat aangegeven bij de tempo
aanduiding aan het begin van het stuk.
Aanduiding
Swing
soms ook: Triplet feel

Betekenis en uitvoering
uitvoeren in swing: achtsten ongelijk in waarde (zie onder)
Zelfde als swing / triplet feel

Shuffle

Achtsten worden ongelijk in waarde uitgevoerd, net als bij
swing. De basisgroove verschilt echter van de swing
Zestiende noten ‘geswingd’ (let op: de achtste noten blijven in
dit geval recht!) ofwel een shuffle groove in alla breve.

16’s shuffle
of
Half-time shuffle

Staat een stuk in swing of shuffle, maar is er een passage waar wel “rechte” achtsten voorkomen,
dan wordt dat aangeduid met “straight” of “straight eights”.
ð Voor meer uitleg over swing en shuffle, zie de bijlage “Recht, swing en shuffle”

Veranderingen in tempo
In alle muziekstijlen gebruikelijk zijn de aanduidingen die horen bij veranderingen in tempo tijdens
het stuk.
Rallentando (rall.)
Ritardando (ritard.)
Ritenuto (rit.)
Accelerando
a tempo
tempo rubato

geleidelijk aan vertragend
geleidelijk aan vertragend
snel langzamer wordend
geleidelijk aan versnellend
het voorafgaande tempo hervatten
vrij in tempo (tempo fluctueert)

poco
poco a poco
molto

een beetje
beetje bij beetje
veel, zeer
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Herhalingstekens
1

4

2

3

5

6

7

Betekenis
Voorgaande maat herhalen
Voorgaande twee maten herhalen
Voorgaande vier maten herhalen
Herhaal wat tussen deze tekens staat
1e keer: deze maat spelen

1
2
3
4
5
6

2e keer: Maat onder 1. Overslaan en bij deze
maat verdergaan.
lett: Dal Segno al Coda: vanaf Segno, met Coda.
Een Coda is een staartstuk, extra deel of slot.

7

Sibelius
Vijfde keypadmenu, sneltoets numerieke 1
Vijfde keypadmenu, sneltoets numerieke 2
Vijfde keypadmenu, sneltoets numerieke 4
Notations => Barline
Notations => Lines (sneltoets L)=> 1st
ending
Notations => Lines (sneltoets L)=> 2nd
ending
Text => Styles => Repeat.
Rechtermuisknop bij invoeren voor tekens.

Ga terug naar % (SEGNO).
Speel vervolgens tot ‘to CODA’ en ga verder bij
fi (CODA)
N.B. Als je de passage voor de 1e keer speelt spring
je uiteraard niet meteen naar CODA als je bij ‘to
CODA bent’; pas als je de opdracht ‘D.S. al CODA’
hebt gekregen.

Meerstemmigheid / polyfone notatie

Sibelius: gebruik van verschillende voices. (via cijfers onder op het keypad)
Soms worden op één notenbalk meerdere (ritmisch) onafhankelijke stemmen of partijen
genoteerd. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval in koor- of pianopartijen. Over het algemeen maakt
men het onderscheid in de verschillende stemmen duidelijk door de stokken van de noten van de
eerste (bovenste) stem allemaal omhoog te laten wijzen, en die van de tweede stem omlaag. Op
deze manier wordt het ook mogelijk om de verschillende ritmes van de stemmen te noteren op
dezelfde balk:
•

Let erop dat elke stem op zichzelf ritmisch correct
genoteerd moet zijn en dus ook “de maat vol
maakt”. Het kan dus zijn dat onder een noot van de
sopraan een rust staat voor de alt.
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•

In Sibelius telt men de ‘voices’ van boven naar beneden. Noteer dus de bovenste partij
altijd in Voice 1, daaronder Voice 2, etc. Als je hierin een andere volgorde hanteert geeft dit
meestal problemen in de layout.

Dynamiek en dynamische tekens

Sibelius: expression tekst. Rechtermuisknop tijdens invoeren voor menu met tekens.

∏

pianissimo possibile

uiterst zacht

π

pianissimo

zeer zacht

p

piano

zacht

P

mezzo piano

matig zacht

F

mezzo forte

matig sterk

f

forte

sterk

ƒ

fortissimo

zeer sterk

Ï
Í
Ç

forte – fortissimo

uiterst sterk

fortepiano /
sforzatopiano
sforzando

De noot sterk beginnen en (plotseling) zacht laten
doorklinken. Dit kan ook op twee tonen vlak achtereen van
toepassing zijn, waarbij de eerste (korte) noot forte en de
tweede piano dient te worden gespeeld.
plotseling accent aan het begin van een noot

crescendo

geleidelijk sterker worden

diminuendo
of
decrescendo

geleidelijk zachter worden

S
of cresc.
of dim.
of decresc.

Veelgebruikte termen m.b.t. voordracht of uitvoering

Sibelius: expression tekst. Rechtermuisknop tijdens invoeren voor menu met tekens.
Met name in de klassieke muziek wordt een breed vocabulaire aan (meestal Italiaanse) termen
gebruikt om aanwijzingen te geven m.b.t. tempo, dynamiek, sfeer, uitvoering, etc.
Hieronder een kleine selectie van een aantal veel voorkomende termen en hun betekenis; op
Internet en in talloze naslagwerken zijn meer uitgebreide lijsten te vinden.

Italiaans:
cantabile
Da Capo
Dolce
Leggiero
Maestoso
Marcato

zangerig
vanaf het begin
liefelijk, zacht
licht
statig, gedragen
met nadruk
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hetzelfde, op dezelfde manier doorzetten
lett: zwijg. Geeft aan dat bepaalde stemmen of instrumenten niet meezingen /
-spelen gedurende een bepaalde passage of stuk
éénstemmig

Simile
Tacet
Unisono

Engels:
Beat
After-beat
Even eights of
Straight eights
Mute
Optional

maatslag, tel
accent op relatief zwak maatdeel (bijv de 2 en/of 4 in een 4/4 maat.
gebruikt om in een stuk met triolen opvatting aan te geven dat bepaalde
noten ‘recht’ gespeeld moeten worden
demper
niet verplicht

ad libitum

lett. ‘met vrijheid’ Uitvoeren naar goeddunken van de uitvoerder.

Articulatietekens, accenttekens
1

2

3

4

Term
staccato
staccatissimo
legato *)

Betekenis
kort spelen of zingen
zeer kort spelen of zingen
gebonden (“aan elkaar”) spelen

4
of
5
6

portato

breed, maar niet gebonden
spelen

marcato / accent

7

marcato / kort
accent

tonen benadrukken / sterker
spelen of zingen
tonen benadrukken en kort
spelen of zingen

1
2
3

5

6

7

Sibelius
Eerste keypadmenu, sterretje
Vierde keypadmenu, 9
Legatoboog: slur (sneltoets s, gebruik
spatie / slepen met muis voor lengte)
streepje: eerste keypadmenu, min;
boog = legatoboog (slur)
punt = staccatopunt
Eerste keypadmenu, slash
Eerste keypadmenu, 8

*) Let op het verschil tussen de legatoboog (de bovenstaande) en de overbindingsboog, die twee
noten verbindt tot één klinkende noot, bijvoorbeeld over de maatstreep heen. Deze bogen lijken soms
op elkaar maar hebben dus een compleet verschillende functie.
Let ook bij invoeren met Sibelius op het gebruik van de juiste boog. Overbindingsbogen invoeren met de
plus van het keypad (zogenaamde ‘tie’); bovenstaande bogen via ‘slur’.
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Diverse tekens en afkortingen
1

2

6

7

12

1
2
3
4
5

Term
ottava
ottava bassa
quindecima
quindecima bassa
fermate

6
7
en
8
9
10
11

glissando
(dalend resp
stijgend) arpeggio

12

Rehearsal Mark
(Repetitieteken)

13

Slash / beat / “ad
lib streepjes”

14

Dubbele
maatstreep

Dubbelkruis
Dubbelmol
-

3

8

13

4

9

11

10

14

Betekenis
een octaaf hoger spelen
een octaaf lager spelen
twee octaven hoger spelen
twee octaven lager spelen
langer aanhouden dan
genoteerd (metrum wordt
doorbroken)
naar de volgende toon glijden
lett. Italiaans: ‘als een harp’
akkoord gebroken spelen: tonen
kort na elkaar
werkt als twee kruizen
werkt als twee mollen
2 maten rust
hiermee kun je het begin van
een nieuw deel aangeven, met
als voornaamste doel
overzichtelijkheid, bijv bij
repetities
Gebruikt om (harmonisch) ritme
en/of accenten van de
ritmesectie aan te geven.
Uitvoerder wordt geacht zelf in
te vullen a.d.h.v. de gegeven
akkoorden.
Meestal om begin nieuw deel
aan te duiden. Vaak ook bij
modulatie of maatwisseling.
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Sibelius
menu lines
menu lines
menu lines
menu lines
Vierde keypadmenu, 1

menu lines
menu lines

Zesde keypadmenu, slash
Zesde keypadmenu, sterretje
multirest: layout => show multirests,
evt aanpassen met ‘split multirest’ etc
Create, text, special text, rehearsal
marks.
Of: via Text Styles menu: Rehearsal
Marks.
Of: automatisch (A,B,C) via Ctrl+R
Noot invoeren en de notehead
veranderen in slash (beat with or
without stem)

Notations => Barline

Transponerende instrumenten
Sibelius: transposing score

Een groot aantal soorten muziekinstrumenten zijn transponerende instrumenten. Dat wil zeggen
dat de genoteerde toonhoogte niet overeenkomt met de toonhoogte die klinkt uit het instrument.
In de regel betreft dit alleen blaasinstrumenten. Er zijn meer instrumenten die transponerend zijn
(bijvoorbeeld de contrabas) maar hier betreft het verschil meestal een octaaf. We spreken dan niet
echt van een transponerend instrument, hooguit van een octaverend instrument.
Saxofoons zijn bijvoorbeeld transponerende instrumenten. De sopraansaxofoon wordt een Bes
instrument genoemd, omdat een genoteerde C zal klinken als een Bes. Het instrument klinkt een
grote secunde (hele toon) lager dan genoteerd. Met andere woorden: als we de sopraansax op de
juiste toonhoogte willen laten klinken moeten we de bladmuziek een grote secunde (hele toon) “te
hoog” noteren.
De altsaxofoon is een Es instrument: de klank is een grote sext lager dan de genoteerde
toonhoogte. De tenorsaxofoon transponeert zelfs een none: zoals een Bes instrument maar dan
een octaaf + grote secunde lager klinkend dan genoteerd. Trompetten zijn tegenwoordig meestal
Bes instrumenten, hoewel er ook C trompetten bestaan (met C wordt dan weer bedoeld: niet
transponerend, C klinkt als C) . In Bijlage 2 vind je een overzicht met transposities van de meest
voorkomende instrumenten.
Enkele voorbeelden:

Dit alles betekent dat verschillende instrumenten in het orkest, hetzelfde muziekstuk in
verschillende toonsoorten genoteerd zien staan. Een stuk in F majeur bijvoorbeeld zal voor de Bb
klarinetten genoteerd staan in G , dus ook met andere voortekens bij de sleutel! Voor de
altsaxofoons staat hetzelfde stuk in D majeur op papier.
F majeur noemen we in dit geval de klinkende toonsoort (Eng: concert key). Het stuk staat in F majeur
klinkend.
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Waarom wordt dit zo gedaan? Zou het niet veel handiger zijn als alle instrumenten ‘klinkend’
lezen?
Nee, de enige voor wie dit handiger zou zijn, zijn de componist/arrangeur en dirigent. Het leest
immers voor hen makkelijker. Maar verder zouden er alleen maar nadelen ontstaan:
•

•

Blaasinstrumenten werken met grepen (kleppen, gaten en/of ventielen). Het systeem van
transponeren is met name bedoeld om te zorgen dat elk instrument van dezelfde familie
min of meer dezelfde grepen heeft. De grepen op sopraansaxofoon komen nagenoeg
overeen met die op bijvoorbeeld tenorsax. Echter, dezelfde greep geeft klinkend een andere
toon, door de grotere buislengte van de tenorsax. Dat verschil wordt opgelost door de
bladmuziek te transponeren. Als we dat niet zouden doen, zouden voor elk instrument en
variant daarvan (en dat zijn er veel!) nieuwe grepen geleerd moeten worden.
Transponeren zorgt er ook voor dat veel instrumenten in dezelfde sleutel (meestal G
sleutel) gelezen kunnen worden, ook al klinken ze eigenlijk veel lager.

Er zijn ook uitzonderingen, die in de geschiedenis van een instrument zo ontstaan zijn. De
trombones bijvoorbeeld hebben verschillende transposities (meest gangbaar is Bes), maar worden
altijd klinkend genoteerd. (dit is ooit zo ontstaan omdat men vaak met trombones koorpartijen
meespeelde, en zodoende dus ‘klinkend’ moest lezen) De trombonist moet als het ware zelf
transponeren tijdens het spelen. Voor elke soort trombone moet hij dus andere grepen leren.
Zorg er altijd voor dat je bladmuziek op de juiste wijze is getransponeerd. Een geoefend speler kan zelf in
zekere mate al spelend transponeren, maar echt prettig is dat niet.
Sibelius
In Sibelius wordt het transponeren voor verschillende instrumenten bijna vanzelf voor je gedaan.
Elk instrument dat je toevoegt kent zijn eigen transpositie. Je hebt bijv keuze tussen Clarinet in A,
Clarinet in Bb, etc. Dit is ingebouwd in de software en kun je eventueel ook zelf aanpassen.
Werk je aan je partituur, dan is de knop Transposing score in het Home menu van belang. Staat deze
aan, dan zie je alles op genoteerde toonhoogte, dus ieder instrument op de juiste manier
getransponeerd. Staat deze knop uit, dan worden alle partijen weergegeven op concert pitch,
oftewel hoe het geheel gaat klinken. Wil je partijen of partituren afdrukken of versturen aan
muzikanten, dan moet Transposing score altijd aan staan. Ben je aan het componeren of
arrangeren, dan kan het handiger zijn om in concert pitch te werken, omdat je dan gemakkelijker
inzicht hebt in hoe je werk zal gaan klinken.
Let op: de knop Transposing score heeft dus niets te maken met het veranderen van de toonsoort
van het stuk. Dat gaat via de functie Transpose in het menu Note input.
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Versieringen

Sibelius: symbols menu, ornaments.
Onder een versiering verstaan we een omspeling van een toon. Hierdoor kan een melodie verfraaid
worden.
Met name in het klassieke repertoire kom je versieringen en de bijbehorende tekens vaak tegen. In
het lichte muziek idioom vind je sommige versieringstekens ook terug (bijv de korte voorslag,
scoop, fall, etc.) maar veelal worden ze daarin ook improviserend toegepast.
Versieringen met behulp van toonhoogtebuigingen: (ook wel “jazz ornamentations” genoemd)

1

1
2

Term
Scoop
Fall

3

Doit

4

Plop

2

3

4

Betekenis
Van onderaf naar de noot glijden
Aan het eind van de noot
omlaag glijden in toonhoogte
Aan het eind van de noot
omhoog glijden in toonhoogte
Van bovenaf naar de noot
glijden

Sibelius
Vijfde keypadmenu, 7
Vijfde keypadmenu, 8
Vijfde keypadmenu, 9
Vijfde keypadmenu, 5

Merk op dat deze versieringen niet op elk instrument gespeeld kunnen worden.
Versieringen waarbij rondom de hoofdnoot extra tonen gespeeld worden, onder te verdelen in vier
hoofdgroepen: aanslaande versieringen, naslaande versieringen, verbindende versieringen en
vervangende versieringen.
Het gebruik van versieringstekens kent een lange geschiedenis en de precieze wijze van uitvoering
ervan verschilt vaak per stijlperiode, componist, tempo/stijl van het stuk of de uitvoerder. Soms is
smaak de belangrijkste raadgever in de keuze hoe een bepaalde versiering uitgevoerd moet
worden.
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1. Aanslaande versieringen: komen vóór de hoofdnoot
1b.
2
1a.

4a.

5

4b.

3a.

3b.

6

7

1

Term
Korte voorslag

2

Lange voorslag

3

Lange voorslag

4

Schleifer

5
6
7

Mordent
Pralltriller
Dubbelslag
(boven de noot)

Omschrijving, opmerkingen
kleine noot met een schuin streepje erdoor. Deze voorslag moet zo kort
mogelijk worden uitgevoerd. Afhankelijk van de tijd en stijl waarin het
stuk is geschreven, kan de uitvoering ervan op twee manieren gebeuren,
namelijk op het moment van de hoofdnoot (1a) of kort ervóór (1b).
Genoteerd als een kleine noot zonder schuin streepje erdoor. De lange
voorslag komt op de plaats van de hoofdnoot en daardoor komt de
hoofdnoot later en wordt dus ook iets korter.
De voorslag duurt meestal net zolang als de waarde waarin zij is
genoteerd. Meestal is dat de helft van de waarde van de hoofdnoot. (2)
Idem 2, maar nu zijn er twee mogelijkheden voor de uitvoering: de
voorslag 1 tel en de hoofdtoon 2, of andersom. De laatste mogelijkheid
lijkt het meest voor te komen. Er is geen algemene regel te geven voor
welke keuze je moet maken. De stijl van het stuk en de smaak van de
uitvoerder moeten dit bepalen.
Zeer snelle loop van enkele (meestal drie) opeenvolgende tonen in
stijgende richting vóór de hoofdtoon. De eerste toon van de Schleifer
begint op de tel.
Hoofdtoon- ondersecunde – hoofdtoon
Hoofdtoon – bovensecunde – hoofdtoon
Bovensecunde – Hoofdtoon – Ondersecunde – hoofdtoon
Precieze ritme van uitvoeren is afhankelijk van stijl en tempo.
merk het verschil op met dubbelslag tussen twee noten in, zie verder in dit
hoofdstuk

Beknopt overzicht notatie, tekens en aanduidingen
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2. Naslaande versieringen: komen ná de hoofdnoot
Naslag, zie triller
3. Verbindende versieringen: tussen twee noten in
Dubbelslag na de noot:
Hoofdtoon -Bovensecunde – Hoofdtoon – Ondersecunde – hoofdtoon

4. Vervangende versieringen: in plaats van de hoofdnoot
Triller:

a.

b.

c.

Bij de triller wordt zo snel mogelijk gewisseld tussen hoofdtoon en bovensecunde.
Of er begonnen wordt op de bovensecunde of de hoofdtoon hangt van meerdere factoren
af, niet in de laatste plaats van stijl en interpretatie.
a. de meest gebruikelijke manier van uitvoeren in muziek tot ± 1750 is beginnen op de
bovensecunde.
b. Bij de meeste componisten na 1750 begint de triller met de hoofdnoot.
Als de hoofdnoot vooraf gegaan wordt door de bovensecunde (de b op de eerste tel in
dit geval) wordt ook vaak begonnen op de hoofdtoon, om toonsherhaling te
vermijden.
c.

Triller met naslag: een triller wordt vaak gecombineerd met een naslag. Notatie: kleine
nootjes zonder streepje er doorheen.

Beknopt overzicht notatie, tekens en aanduidingen
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Leesbaar noteren van ritme
Om ervoor te zorgen dat ritmes goed leesbaar en overzichtelijk zijn, zijn er een aantal richtlijnen
voor het noteren van ritmes in de verschillende maatsoorten.
Vierkwartsmaat
Om voldoende overzicht in een 4/4 maat te houden, zorg je er bij ritmes met achtsten voor dat de
derde tel altijd zichtbaar is. Loopt een noot “over de derde tel heen” dan moet die noot dus
gesplitst worden in twee overgebonden noten:

Verder geldt bij achtsten de algemene regel dat je achtste noten die bij dezelfde tel horen per twee
met een waardestreep verbindt. Eventueel kan dit ook per 4,6 of meer achtsten, mits het niet
verwarrend wordt: de tellen van de maat moeten altijd goed zichtbaar blijven.
Bij notenwaarden niet kleiner dan de kwartnoot hoeft alleen de eerste tel zichtbaar te zijn. Je
behoudt daarmee voldoende overzicht in de maat. De volgende ritmes zijn prima te lezen:

Al het bovenstaande geldt overigens ook voor 2/2 maat.
Ritmes met zestienden, in zowel 4/4, 3/4, 2/4, etc.
Zestiende noten binnen dezelfde tel verbind je met elkaar. Noten die níet bij dezelfde tel horen
verbind je dus niét.

Beknopt overzicht notatie, tekens en aanduidingen
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In dat deel van de maat waar de zestienden voorkomen moet elke tel zichtbaar zijn. Noten die
“over tellen heen gaan” moet je dus ook weer splitsen in twee overgebonden noten.

Driekwartsmaat
In een 3/4 gelden min of meer dezelfde regels als in 4/4. Waar je bij de notatie goed op moet letten
is het verschil tussen 3/4 en 6/8. Een 3/4 bestaat in principe uit 3 groepjes van 2 achtste noten,
maar een 6/8 bestaat uit 2 groepjes van 3. Laat dit ook in je notatie zien.
Er zijn ritmes die teveel aan 6/8 doen denken en daarom beter anders genoteerd kunnen worden
door middel van een overbinding. Om die reden kun je in een 3/4 de regel hanteren dat bij het
gebruik van achtsten steeds de tweede óf derde tel zichtbaar moet zijn. Verder is de beaming
(het gebruik van de waardestrepen) het middel om het verschil tussen 6/8 en 3/4 zo goed mogelijk
te illustreren.

Als een maat ook zestienden bevat, wordt net als in de 4/4 het liefst elke tel getoond.
Zesachtste maat
In een 6/8 maat passen evenveel achtste noten als in een 3/4 maat, maar heeft een compleet
andere onderverdeling. De zesachtste is een zogenaamde binaire (2-delige) maatsoort met een
ternaire (3-delige) onderverdeling: per maat 2 groepjes van 3 achtsten. De maataccenten liggen dus
op de 1e en 4e tel.
Daarom moet je bij de 6/8 maat - behalve als er slechts één noot in de maat staat - altijd
naast de eerste tel ook de vierde tel zichtbaar maken en zo nodig moet er dus worden
overgebonden.

Beknopt overzicht notatie, tekens en aanduidingen
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Andere achtste maatsoorten
De meeste andere “achtste” maatsoorten, zoals 5/8, 9/8, 12/8 etc. werken volgens hetzelfde
principe: de onderverdeling van de maatsoort moet goed zichtbaar zijn.
Zo kan een 5/8 maat worden onderverdeeld in 2+3 achtsten, maar ook als 3+2. Het ritme of de
groove van het stuk bepaalt welke onderverdeling daarbij past. Noteer de ritmes dan ook met de
juiste onderverdeling:

Hetzelfde principe geldt bijvoorbeeld voor een 9/8 maat: als 3+3+3, of 2+2+2+3 of 3+2+2+2, etc.

Beknopt overzicht notatie, tekens en aanduidingen
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Swing en shuffle
© Peter Favier, 2013-2018

versie sept 2018

In de jazz, pop en wereldmuziek vinden we allerlei soorten grooves die gebaseerd zijn op het in
ongelijke waarde uitvoeren van elk paar van achtste (of evt zestiende) noten. Er is dan sprake van
swing, ook wel swingopvatting, triolenopvatting, of uneven eights genoemd. De klassieke muziek
kent dit begrip niet op deze manier, hoewel het spelen van Notes Inégales in barok en klassieke
periode een soortgelijk iets is. Swing vindt zijn oorsprong in Afro-Amerikaanse muziek en komt
kort door de bocht gezegd via de ragtime terecht in de jazz en blues.
De basis van swing en shuffle grooves is dat
elk paar achtste noten (of rusten) worden
uitgevoerd zoals hiernaast afgebeeld, of iets
dat daarbij in de buurt komt. In elk geval
wordt de eerste achtste langer en wordt de
tweede achtste (de “off-beat”) later
gespeeld.

De aanduidingen die je tegen kunt komen
zijn swing, swing feel, swing opvatting (NL),
triolen opvatting (NL) en vaak ook met noten
zoals hierboven aangegeven.

Swing
In de jazz en verwante stijlen hoor je vaak het begrip
swing. Het is een term waar soms verwarring over
ontstaat. De term kan verwijzen naar verschillende
dingen:
• Een jazz stijl die ontstond rond 1930
(swingmuziek, swing jazz)
• Ritmisch gevoel, gecreëerd door de timing
en/of ritmische interactie tussen de
muzikanten (“deze muziek swingt enorm” of
“dit wordt heel swingend gezongen”)
• Ritmische aanwijzing bij een muziekstuk die
opdracht geeft om ‘in swing’ of ‘met swing
feel’ te spelen.
In dit stuk gaat het over swing zoals omschreven in het
laatste punt.

Uitvoering
Hoe ongelijk in waarde je de achtsten speelt, hangt af van de sterkte van de swing en het tempo.
Deze kan variëren van ‘bijna recht’ (light swing) tot dicht in de buurt van achtste-punt-zestiende
(heavy swing).
dit ritme

wordt uitgevoerd als:

of bijna:

of ergens tussen deze drie in!
Let op: in songbooks en kinderliedbundels wordt soms onterecht de achtste-punt-zestiende notatie
gebruikt, waar eigenlijk swing bedoeld wordt. Hetzelfde kom je soms tegen in bladmuziek in de
harmonie- en fanfarewereld. De gedachte hierachter is de swing grafisch duidelijker te maken, voor de
speler, zanger of onderwijzer die niet bekend is met swing ritmes.
Een basis drumgroove in swing:
Notatie:

Klinkt dus (ongeveer!) als:

Swing en shuffle 1

Let op het basisritme van de Hihat / Ride: ‘kwart – achtste achtste- kwart – achtste – achtste’.
Ø Luistervoorbeelden:
Traditionele swing grooves zijn te vinden in alle jazz. Om maar een voorbeeld te geven: het
album Moanin’ van Art Blakey & the Jazz Messengers bevat grotendeels duidelijke swing
stukken.
In de pop vind je een soortgelijke groove bijvoorbeeld bij Love me do (The Beatles)
Bij My baby just cares (Nina Simone) hoor je een meer heavy swing (afterbeat komt heel laat)
en Ornithology (Charlie Parker) is een voorbeeld van een snelle swing, waardoor de timing
in feite “rechter” wordt.
Take Five (Dave Brubeck Quartet) is het meest bekende voorbeeld van swing in een
onregelmatige maatsoort (5/4 in dit geval).

Shuffle
De begrippen swing en shuffle worden vaak door elkaar gebruikt, en soms lijkt het ook erg op
elkaar. Bij beiden is er sprake van het uitvoeren van een paar achtsten ongelijk in waarde. De
basisgroove van een shuffle is echter anders dan die van een traditionele swing.
Twee voorbeelden van shuffle drumgrooves:
Voorbeeld 1.
Notatie:

Uitgevoerd als:

Voorbeeld 2.
(Uitvoering hetzelfde als notatie)

Bij swing wordt op de ride/hihat meestal ‘kwart-achtste-achtste’ enz gespeeld, bij shuffle meestal
alle achtsten, of alle triolen-achtsten.
Voorbeeld 2 is eigenlijk een groove in 6/8 of 12/8 die in 4/4 is genoteerd:

Dit soort grooves worden dus meestal in 6/8 of 12/8 genoteerd, maar bij hogere tempi en de
gewoonte in de betreffende stijl wordt er soms toch gekozen voor notatie in 4/4.

Ø Luistervoorbeelden:
Higher ground – Stevie Wonder
Reelin’ in the years – Steely Dan
The way you make me feel – Michael Jackson
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What happened to the world that day – Tower of Power (achtereenvolgens shuffle, swing
en rechte groove in één liedje!)

Zestienden shuffle (16’s shuffle) of Half-time Shuffle
Als we bij een basis shuffle groove de bass- en snaredrum in half tempo spelen (half time feel),
krijgen we bijvoorbeeld het volgende:
Notatie:

Uitgevoerd als:

We kunnen deze half-time shuffle ook in z’n geheel twee keer zo snel noteren:
Notatie:

Uitgevoerd als:

In deze groove zijn de zestienden dus “geswingd” en de achtsten worden gewoon recht gespeeld.
Dit soort grooves, die je bijvoorbeeld in funk en soul veel tegenkomt, noemen we de half-time
shuffle, alla breve shuffle of, meestal aangeduid met: zestienden shuffle (NL) of sixteenths (16’s)
shuffle (ENG).
Een bekende variant van een half-time shuffle is de ‘Rosanna Shuffle’, uit de grote hit van Toto uit
1982:
Notatie, zonder ghost notes:

Uitvoering, met ghost notes (bij benadering):

Ø Luistervoorbeelden:
Rosanna – Toto
If I ever loose my faith in you - Sting
Babylon Sisters – Steely Dan
One and Only – Adele (16’s shuffle in 6/8)
Bij een half time shuffle is het een kunst om deze niet ‘mechanisch’ te laten klinken. Eigenlijk geldt
hetzelfde als bij swing: door te spelen met de timing van de tweede achtste / triool kan de shuffle
meer ‘lui’ dan wel ‘recht’ gaan klinken. Soms speelt de ene muzikant in hetzelfde stuk “meer
shuffle” dan de andere. Luister bijvoorbeeld eens naar I Wish (Stevie Wonder) of Waiting on the
World to Change (John Mayer).
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Recht
Als een ritme niet met swing- of shuffle opvatting wordt uitgevoerd, spreken we ook wel van recht.
In een stuk dat in swing wordt uitgevoerd kan de aanduiding straight eights of even eights
aangeven dat een bepaalde passage juist recht gespeeld moet worden.
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Notatie slagwerk

© Peter Favier 2011- 2016

Drums
Overzicht notatie (afkomstig uit reader drumpracticum Hans van Gennip)
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Voorbeeld:

•
•
•

Let op de “sleutel” die gebruikt wordt bij slagwerkpartijen
Vermeld altijd tempo (evt metronoomcijfer) en stijl / soort groove
Hihat wordt vaak in 1e stem genoteerd, kick en snare in stem 2 (zoals hieronder),
maar het kan ook allemaal in dezelfde stem.

•

In de jazz/pop/wereldmuziek wordt de slagwerkpartij zelden geheel uitgeschreven.
Over het algemeen wordt de drumchart wijze gebruikt, die sterke overeenkomsten
vertoont met de rhythm chart zoals we hebben gezien bij opdracht 3.

•

- één of twee maten groove uitschrijven, zodat duidelijk is wat de basisgroove is
- accenten, breaks, stops, etc. uitschrijven, dan wel in beats met stokken noteren (en
daarmee de precieze invulling aan de drummer overlaten).
- fills worden dus ook zelden uitgeschreven, dit is aan de instrumentalist om
smaakvol in te vullen (het heet niet voor niets een fill…) Als je zeker weet dat je een
fill precies letterlijk zo gespeeld wilt hebben, dan kun je m natuurlijk wel noteren.
Noteren van ghost notes: gebruik kleine nootjes (Sibelius: sneltoets enter op 2e
numerieke keypad) of noten tussen haakjes (sneltoets 1 op 2e numerieke keypad)

meer voorbeelden van drumcharts zijn te vinden in de reader drumpracticum van Hans van Gennip.

Percussie en klassiek slagwerk
Zoals elk onderdeel van het drumstel zijn eigen noottype en hoogte op de notenbalk kent,
geldt dat ook voor de meeste percussie instrumenten en klassieke slagwerkinstrumenten
die in bijv. orkestmuziek worden gebruikt.
Een partij voor een enkel klein percussie
instrument kan ook op een notenbalk met
één lijn worden genoteerd. Voor bijv
conga’s (een set van 2) kan een balk met
twee lijnen worden gebruikt.
Overigens heerst er bij de meeste percussierijke wereldmuziek (Latijns-Amerikaans,
Afrikaans etc.) geen traditie van het noteren van ritmes. Deze muziekculturen kennen een
veelal mondelinge manier van overbrengen met veel voordoen-nadoen. Ook in
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hedendaagse lessituaties is notatie niet altijd de meest voor de hand liggende manier om
bij percussie mee te beginnen; en zodra er papier bij komt kijken zijn er ook andere
notatiesystemen mogelijk die meer grafisch weergeven wat er met welke hand gespeeld
moet worden.

Gestemd slagwerk (pitched percussion / chromatic percussion)
Onder de slaginstrumenten vallen ook de zgn gestemde of chromatische
slaginstrumenten zoals xylofoon, klokkenspel, vibrafoon, marimba, etc. Maar ook de pauk
is een voorbeeld van gestemd slagwerk.
Voor al deze instrumenten wordt de muziek op een “normale” notenbalk met 5 lijnen
genoteerd, met een g-sleutel of f-sleutel, afhankelijk van het bereik en de te spelen
toonhoogtes.

Notatie Slagwerk
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Noteren voor gitaar

© Peter Favier 2011-2016

De gitaar is een instrument dat op zeer diverse wijzen kan worden ingezet. Het instrument
kan een ritmische, melodische dan wel akkoordfunctie hebben of een combinatie van deze
drie. De stijl waarin we ons begeven is bepalend voor de manier van arrangeren en
noteren voor de verschillende instrumenten van de gitaarfamilie.

Klassieke notatie (klassieke gitaarliteratuur, lesboeken)

Muziek voor gitaar wordt in principe genoteerd op één balk met g sleutel. Onder de sleutel
wordt vaak een ‘8’ genoteerd, om aan te geven dat het instrument een octaaf lager klinkt
dan genoteerd. Dit wordt echter niet altijd (meer) gedaan.
Vaak wordt meerstemmige notatie gebruikt, bijv bassen (duim) met de stok naar beneden
en andere stemmen daarboven). Daarbij kunnen aanwijzingen gegeven worden voor
vingerzettingen, posities en speeltechnieken.

Vingerzetting rechterhand: p=duim, i=wijsvinger, m=middelvinger, a=ringvinger
Vingerzetting linkerhand: 1=wijsvinger, 2=middelvinger, 3=ringvinger, 4=pink

Charts (jazz / pop)
In de lichte muziek kom je geheel uitgeschreven gitaarpartijen veel minder vaak tegen.
Probeer maar eens een slagje exact uit te schrijven in noten, dat is vaak bijna niet te doen.
Hieronder een paar verschillende voorbeeldsituaties met bijbehorende manier van
noteren. Merk de overeenkomst op met rhythm charts zoals we eerder gezien hebben.
Behalve hetgeen er gespeeld moet worden, geef je als arrangeur ook aanwijzingen over de
sound die je wilt horen. Naast de soort gitaar (elektrisch, akoestisch (staal / nylon, 12 snarig,
etc. etc.) is ook het gebruik van effecten bepalend: betreft het een clean partij, een
scheurende lead, enzovoorts.

Tabulatuur (lesboeken, internet)
Tabulatuur of kortweg tab is een voor een specifiek muziekinstrument aangepast
muziekschrift. Tegenwoordig wordt dit vooral nog voor instrumenten als (bas)gitaar, luit
etc. gebruikt en kan er als volgt uit zien:

Ook een combinatie met reguliere notatie is mogelijk, zodat ook de lengte van de noot
zichtbaar wordt:

In een tabulatuur worden de snaren en
stemming van de gitaar aan het begin van
de balk aangegeven met de bijbehorende
letters. De getallen die op de lijnen worden
aangegeven, staan voor de fretten (het
cijfer 8 staat voor de achtste fret op de
gitaar). Vaak staan er boven deze "tabs"
met akkoordsymbolen akkoorden
aangegeven.
Op Internet is veel gitaartabulatuur te
vinden. Dit is vaak een versimpelde
tekstuele versie, veelal zonder indicatie van
de maatsoort. In de professionele
muziekpraktijk wordt tabulatuur echter

In Sibelius zijn er verschillende manieren om
gitaartabs te maken:
•

•

TAB balk aanmaken via Instruments,
guitars, en dan bijvorbeeld Acoustic
Guitar, standard tuning [tab]
Een in noten geschreven partij
omzetten naar een tab: simpelweg de
genoteerde passage selecteren en
kopiëren naar een TAB balk. Sibelius
zet dan naar eigen inzicht de noten
om in tabulatuur. (let wel, de
speelbaarheid van de vingerzetting
zoals Sibelius die bedenkt is niet
gegarandeerd)

weinig gebruikt, vanwege de beperkingen van het systeem.

Akkoorddiagrammen / Chord diagrams
Met name in songbooks is meestal een uitgebreidere weergave van akkoordsymbolen te
vinden, naast de standaard notatie. Onder
het akkoordsymbool wordt dan in een klein
schemaatje (in feite een stukje tabulatuur)
weergegeven hoe het akkoord ‘gegrepen’
dient te worden op gitaar:

De verticale lijntjes vertegenwoordigen van links naar
rechts de snaren van laag naar hoog. Een stip geeft een
vinger aan; een open rondje een meeklinkende open
snaar; een kruisje een snaar die niet dient te klinken.

Bij deze notatie geldt hetzelfde als bij tabulatuur:
in de professionele muziekpraktijk zie je ze
nauwelijks; je mag er vanuit gaan dat een
onderlegd gitarist wel weet hoe hij de
In Sibelius kun je kiezen of bij je bladmuziek
gevraagde akkoorden speelt. Het is
akkoordsymbolen met of zonder grafieken
daarentegen een welkom hulpmiddel voor
genoteerd moeten worden: in het menu
beginnende gitaristen die nog niet alle
Appearance =>Engraving Rules => Chord
Symbols. Verder kun je de grafieken op allerlei
akkoordgrepen uit het hoofd kennen. De
manieren aanpassen of weghalen in het blok
auteur moet er natuurlijk wel op letten dat
Chord symbols op de menutab Text.
hij ‘grepen’ aangeeft die goed klinken in het
arrangement, en fysiek goed te spelen zijn (in
context!)
_________________________________________________________________________

Basgitaar / Contrabas
•
•

Notatie en bereik: zie onder (N.B. Vijfsnarige basgitaar kan een kwart lager)
Een beetje bassist kan ook prima overweg met akkoordenschema’s en groove
aanwijzingen, vaak beter dan met noten. In feite op dezelfde manier als de rhythm
chart. Je ziet dan ook bij baspartijen vaak een combinatie van noten en
akkoordschema’s.

Voorbeeld en notatie:

De contrabas komt qua stemming en notatie in principe overeen met de basgitaar; de
speeltechnieken en (on)mogelijkheden zijn uiteraard heel anders. Voor meer informatie
hierover, zie de module Arrangeren/instrumenteren.
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