
verskillend
von mek00r

die musiek

bestoon uit twee dele, 'n

A-deel en'n B-deel. Die

twee dele is kontrosterend

en volg op mekoor.

die musiek

bestoon uit drie dele, 'n A-

en B-deel. en'n herhollng
von die A-deel

Week 3 Skeppende Kunste (Uitvoerende Kunste): Improviseer en skep

ffimrxfu**c€ # Kort musiekstukke

Bin6re vorm (AB) en lern6re vorm (ABA)

Wqnneer komponiste musiek skryf, probeer hulle 'n kunswerk skep soos
'n kunstenoor op 'n skilderdoek, Hulle gebruik die bosiese musieksimbole
soos die woorvon iy in Gro<rd 4 en 5 geleer het. Dit sluit die notebolk en
musieknotosie woormee musiek geskryf word in. Hulle voeg ook Itol
woorde by om oon te dui hoe die musiek gespeel moet word om die regte
stemming te skep.

Dit is ook belongrik hoe die dele von die musiekstuk oon mekcror gevoeg
word. Door is twee bosiese idees of melodierl in 'n musiekstuk. Hierdie
melodie€ is . Die eerste meiodie kcrn stodig en vloeiend, en

die tweede vlnnig en opgewek wees. Hlerdie kontros vorm 'n interessonte
stuk om no te luister.

Indien die stuk slegs twee kontrosterende dele het, word dit
of AB genoem. Dit is belongrik om kontros in musiek te h0, onders s<rl die
musiek vervelig wees. Dit is soos kuns. As die hele kunswerk net een of
twee kleure het, kon dlt vervelig wees, mocr kontrosterende kleure skep

opwinding. 'n Komponis kon ook besiuit om twee kontrcisterende dele te
gebruik, moor om die eelste melodie von 'n stuk oon die einde te her
Dit word of ABA genoem.

Aktiwiteit' 9,1 lm p rovisee r en'skep h kort, m qsiekstuk

Jou onderwyser soljou in stemoefeninge begelei om op le worm en of te koel

Jou onderwyser sol leiding gee in 'n binOre dons. Julle sol in twee groepe

werk.

Luister no die musiek wot jou onderwyser vir julle sol speel.

Groep I improviseer 'n begeleiding vir die A-deel von die musiek met
glosbottels en sloners.

Groep 2 improviseer 'n begeleiding vir die B-deel von die musiek met
koffiebliktromme.

Beskryf bin6re vorm in jou eie woorde.

Beskryf iernere vorm in jou eie woorde.

Hoekom, dink jy, is kontrqs belongrik in musiek?

2,

3,

4,

5.

Doen tongknopers vir
orfikulosie. Die doel von

iongknopers is om hierdie

froses te lewer sonder om

ekstro sponning op die

tong, lippe, kokebeen of
keel te ploos. Hulle moet

ol hierdie oefeninge met
'n goeie postuur en volle

osem hol ingsondersteun-
ing doen. Herhool hierdie

tongknopers stodrg oon

die begin en bou geleidelik

spoed op:

Wie Weet Woor Willie
Wouter Woon?

Sonnie Sd Sonnie Sol

Sewe Sokke Sout sleepl

Die Duiwel Druk Die

Domme Donkie Dworsdeur

Die Driedubbele
Doringdrood.

Rooi-ribbok-rom.

My liewe neef Louw, my

neusjeuk nou. Jeuk my

liewe neef Louw se neus

ook nou?

Tonte Tottie trou tien leen
een teen die tiende.

Vier vreeslike vinnige vlieg-
tuie vol flenters.
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