Methodewijzer

Arrangement
Intro 2e editie muziek voor de bovenbouw is de meest complete
muziekmethode voor de bovenbouw. U bepaalt zelf met welk materiaal
u les geeft: met de Leerwerkboeken in combinatie met het digitale
leerplatvom eDition of volledig digitaal in eDition.

Mix boeken + digitaal
Leerling

Leerwerkboek deel 1 en 2
+ totaallicentie leerling

100% digitaal
Totaallicentie
leerling

Leerwerkboeken
in Schooltas

Muziek voor de bovenbouw havo/vwo

Totaallicentie docent

Docent

Leerling Totaallicentie:
– Alle opdrachten, theorie en bronnen
digitaal te maken en gebruiken
– Audiofragmenten
– Intro mixer
– Extra luistertips
– Begrippenlijsten
– Musiceerstukken
– Aanvullende opdrachten
– Benodigde formulieren etc.

Docentlicentie:
– Docentenhandleiding
– Antwoorden
– Lestips en studiewijzers
– Leerlingen audio en nieuwe mixer
– Leerwerkboeken in Schooltas voor het digibord
– Actueel lesmateriaal en aanvullende bronnen
– Link naar de digitale omgeving voor leerlingen,
inclusief overzicht in resultaten en voortgang per
leerling en per groep

Geheel
vernieuwde
editie

Meer weten?
Kijk op
www.thiememeulenhoff.nl/
introbovenbouw voor meer
informatie en bestel direct
het proefmateriaal.

Inspirerend
Muzikaal uitdagend

Volg Intro op Facebook

Ook volledig digitaal

Blijf op de hoogte van Intro
en wissel muziektips uit met collega’s
op de Intro Facebookpagina.

www.thiememeulenhoff.nl/introbovenbouw
9781111276348

www.facebook.com/intro.tm
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Intro geeft docent én leerling
muzikale inspiratie,
plezier en succes!

Een engel op de gevel van de
kathedraal van Reims.

Opdrachten
A

1.3

J’AI MIS TOUT
MA PENSEE
JE N’EN PUIS
PUERORUM

mis en motet
Langzaam maar zeker worden de meer
stemmige composities echte kunststukjes.
Componisten (dit zijn zelf monniken) die
verbonden zijn aan de Notre Dame in Parijs
maken drie en vierstemmige stukken, ze
noemen dat een motet
motet.. De nieuw gecom
poneerde stemmen krijgen zelfs andere
teksten, in het Frans. De samenklanken die
in de Middeleeuwen de voorkeur krijgen
zijn kwart, kwint en octaaf.

BEGRIPPEN
MIS
MOTET

De mis is het hoogtepunt in de eredienst
van de katholieke kerk. De mis dankt zijn
naam aan de woorden die de priester
spreekt ter afsluiting: ‘Ite, missa est’,
oftewel: ‘dit was het, u kunt gaan’ (‘you are
dismissed’). De zondagse mis is de feeste
lijkste, die wordt bijgewoond door alle

ZIE OOK
KENN EN 15

gelovigen. Het is een kerkelijk spektakel
waar arm en rijk zich aan kan vergapen.
Processies van priesters in prachtige
gewaden, wierook, zonlicht door de
gekleurde vensters, hemels gezang.
De mis kent een aantal vaste gezangen
zoals het Kyrie, Credo en Sanctus.
Guillaume de Machaut, koorleider van de
kathedraal van Reims, maakt rond 1360
van deze gezangen een vierstemmige
zetting. Hij noemt de compositie ‘La messe
de Nostre Dame’. Later, in de Renaissance,
wordt de meerstemmige mis een heel
populair genre.
Nog veel later componeren Bach, Mozart
en Beethoven missen met een heel orkest
erbij.
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Het motet J’ai mis tout ma pensee/Je n’en puis/Puerorum is een meerstemmige
compositie.
Hoeveel stemmen heeft deze compositie?
Welke stem zingt de cantus firmus
Puerorum?
 Twee stemmen.
 De bovenstem.
 Drie stemmen.
 Een tussenstem.
 Vier stemmen.
 De onderstem.

B

Hoe weet je dat dit een motet is en niet een oudere vorm van meerstemmigheid?

C

Het Kyrie (voluit: Kyrie eleison; Heer ontferm u over ons) is een gezang dat in elke mis
voorkomt. Noem nog een gezang dat in elke mis gezongen wordt en zoek de vertaling op.

D

Dit Kyrie is een meerstemmige compositie. Hieronder staat de eerste regel. Schrijf voor elke
balk de juiste stemsoort. Gebruik dezelfde namen als voor een gewoon vierstemmig koor.
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9.1

INLEIDING

Kyrie

GUILLAUME DE
MACHAUT

GUILLAUME DE MACHAUT

E

De componist laat de zangers heel lang op één lettergreep zingen. Welke lettergreep van
Kyrie Eleison is dat?

F

Je ziet in dit Kyrie een maatsoort staan. Waarom is dat voor de vroegste gregoriaanse
gezangen niet en voor deze muziek wel noodzakelijk?

KYRIE

melodie

Een motief bestaat uit tenminste twee tonen en moet een herkenbaar ritme hebben om het tot leven
te brengen.
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MIDDELEEUWEN

Meestal bestaat een motief uit drie, vier of zelfs meer noten. Hieronder staan nog een paar
voorbeelden.

NOLAN/CREWE
LADY MARMALADE

In hoeverre muziek melodisch is, het ritme belangrijk is of de melodie gebaseerd is op
akkoordtonen, is afhankelijk van de stijlperiode waarin de muziek geschreven is. Vandaar dat in
het hier volgende af en toe verwezen wordt naar een bepaalde stijlperiode uit Verkennen.
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VERKENNEN

SYMFONIE NR. 9

Bij de 3e balk staat de afkorting c.f. Waar staat die voor?
De compositie is gebaseerd op de volgende toonladder:

De nieuwe editie Intro muziek voor de bovenbouw biedt een nieuw

L. VAN BEETHOVEN

Ritme is een belangrijk element in melodieën. Of het nu gaat om het woordritme van het
Gregoriaans of het metrische (‘in de maat’) ritme van de meeste andere muziek. Het is zelfs zo
bepalend voor een melodie dat, wanneer je van een populair liedje de tonen zou behouden maar
het ritme drastisch zou veranderen, je het liedje nauwelijks meer zou herkennen.
Vanaf het moment dat harmonie een muzikaal element werd (in de Barok), heeft het ook de
melodie beïnvloed. Melodieën worden gebaseerd op akkoordtonen (met of zonder afwijkingen of
versieringen).

ZIE OOK
KENN EN 5

MOTIEF
EEN MOTIEF IS DE KLEINSTE MELODISCHE OF RITMISCHE FIGUUR IN EEN COMPOSITIE,
ZO KARAKTERISTIEK DAT JE DE COMPOSITIE ERAAN HERKENT.

Toonhoogtes op zich betekenen nog niets. Ze gaan pas wat betekenen wanneer ze geordend
worden in bijvoorbeeld een reeks of een melodie. Dit hoofdstuk gaat over melodieën.
Het woord melodie komt van het Griekse ‘melos’ en betekent ‘tros’ (druiven).
Een melodie is ‘horizontaal’, dat wil zeggen: je hoort de tonen na elkaar. Daar tegenover staat
harmonie (of akkoord) waarin je de tonen tegelijkertijd (‘verticaal’) hoort.

UIT: LA MESSE
DE NOSTRE DAME

VWO

9.2

EEN MELODIE IS EEN OPEENVOLGING VAN TONEN, VAN VERSCHILLENDE TOONHOOGTE,
MET EEN GEORGANISEERDE EN HERKENBARE VORM.

Opdracht 1

L. VAN BEETHOVEN
SYMFONIE NR. 5

Welke kerktoonladder is dit?

A

Omcirkel de juiste woorden in de omschrijving.
Een melodie is horizontaal / verticaal : je hoort de tonen na elkaar / tegelijkertijd.
Een akkoord is horizontaal / verticaal : je hoort de tonen na elkaar / tegelijkertijd.

B

Wat zie je? Schrijf het juiste woord onder de regel. Kies uit: melodie, ritme, akkoord.

Zo’n motief is in alle gevallen de bouwsteen voor de hele compositie. Het is met het motief en de
verwerking ervan (zie hieronder) dat de componist eerst zijn idee presenteert en daarna uitlegt.
Maar om het uit te kunnen leggen is het in muziek, net als in taal, noodzakelijk om begrijpelijke
zinnen te maken.
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Opdracht 2

muzikaal repertoire en een verbeterde aansluiting op muziek in

A.C. JOBIM
ONE NOTE SAMBA

A

 Een motief is de bouwsteen van een compositie.  Een motief is karakteristiek voor een compositie.
 Een motief wordt altijd alleen letterlijk herhaald.  Een motief kan een ritme of een melodie zijn.
 Een motief heeft minstens twee tonen.
 Een motief heeft maximaal zeven tonen.
 Een motief heeft altijd toonhoogte.
 Een motief kan herhaald en gevarieerd worden.
B

de onderbouw. De sterke punten van de huidige editie, zoals de

1

BADINERIE

Middeleeuwen
De grote kathedralen uit de Middeleeuwen imponeren nog steeds. De kerkelijke ceremonies
en de muziek die al meer dan duizend jaar gezongen wordt kunnen ons nog steeds ontroeren.
Op de mens uit de Middeleeuwen zal de Katholieke kerk met haar rituelen grote indruk
gemaakt hebben. Maar vergeet niet, de kerk is in de Middeleeuwen een machtig instituut. De
kerk predikt onderwerping aan de ‘wil van God’, en de kerkleiders kennen die wil natuurlijk
het beste. Heb je een andere mening, dan word je als ketter veroordeeld. Het centrum van
de kerkelijke macht is Rome, waar de paus zetelt. Heel Europa staat onder zijn invloed.
Kruistochten worden georganiseerd om ‘Jeruzalem te bevrijden van de islam’, maar in
werkelijkheid vooral om de macht en invloed van de kerk nog groter te maken.

2

Glas-in-lood raam
van de Notre Dame
in Parijs.

Opdrachten

Het leven in de middeleeuwen is bikkelhard, onvoorspelbaar en gemiddeld
erg kort. De mensen zijn weerloos tegen altijd terugkerende rampen: oorlog,
honger, brand, overstroming en dodelijke ziektes zoals de pest. Vaste gewoonten,
regelmaat en een sterk geloof in God geven de mensen houvast. Geen wonder dus dat
het christelijk geloof het leven in de Middeleeuwen beheerst.

Muziek en kunst hebben een duidelijke taak: ze moeten de leer van de kerk
uitdragen en het geloof sterker maken. Kunst en muziek staan dus in dienst van de
kerk.
So the memory of that dawn to me

WILLEM VAN AQUITANIË
AB LA DOLCHOR

When we ended our hostility,
De Middeleeuwen beslaan honderden jaren.
de precious
periode gift
vanshe
pakweg
And a In
most
gave, 500 tot
Her loving
and her ring:
1400 na Christus verandert Europa langzaam
van friendship
een samenleving
met kleine,
Let me live
long enough,met
I pray,
geïsoleerde boerendorpen naar een complexe
maatschappij
bloeiende steden
Beneath her
cloak
my hand
to bring.
en handel. Ook de muziek verandert langzaam.
Toch
gebeurt
er veel.

DEL TEMPS NOVEL

Renaissance

Het notenschrift krijgt vorm. De toonladders die we nu nog kennen ontstaan.
I’ve noworden
fear thatde
tongues
free
Er komt meerstemmige muziek. Troubadours
eerstetoo
‘singer-songwriters’.
part me fromgeboren.
Sweet Company,
Middeleeuwen
Kortom, de westerse muziek wordt in deMight
I know with words how they can stray
In gossip, yet that’s a fact of life:
No matter if others boast of love,
We have the loaf, we have the knife!

ZIE OOK
KENNE N 7

Sandro Botticelli,
De Geboorte van Venus (±1485).
Dit schilderij werd het symbool
van de Renaissance:
Een heidense godin,
een frisse wind,
bloemen en bloot.

gregoriaans
neumenschrift
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In de Renaissance ontstaat een nieuwe levenshouding. Niet God
maar de mens staat in het middelpunt: humanisme. Deze levenshouding
gaat gepaard met een grote belangstelling voor de Klassieke Oudheid, voor
de Griekse en Romeinse denkers en kunstenaars. Tegelijk predikt Maarten Luther
een nieuw geloof, vrij van corruptie en uitbuiting. Luther spijkert in 1517 zijn
‘95 stellingen’ op de kerkdeuren in Wittenberg, een aanklacht tegen machtsmisbruik
binnen de Katholieke Kerk. De reformatie (oprichting van de protestante kerk) is
daarmee een feit. De Rooms-katholieke Kerk blijft het grootste machtsbolwerk in Europa,
maar er is ook kritiek. De Renaissance is de tijd van grote ontdekkingen. De drukpers wordt
uitgevonden, het kompas en het buskruit, en Columbus ontdekt Amerika. De Renaissance
(wedergeboorte) begint rond 1450 in Florence en spreidt zich in een kleine eeuw uit over
heel Europa.
De kunst beleeft een enorme bloei in de Renaissance. Naast de kerk zijn ook rijke vorsten
van steden als Florence en Milaan belangrijke opdrachtgevers. Dat geeft kunstenaars
betere verdiensten, meer bekendheid en vrijheid in de keuze van hun onderwerp.
Schilderijen krijgen diepte door het gebruik van perspectief. Ook de muziek krijgt
diepte door de ontwikkeling van meerstemmigheid.

ER, QUAN VEI CHANJAR
LO SENHORATGE

H

Welk instrument speelt de bourdon in Domna, pos vos ai chuasida?

ANONYMUS
DOMNA, POS VOS AI
CHUASIDA

Florence,
hoofdingang van het
Palazzo Vecchio.

VERKENNEN
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MIDDELEEUWEN

Modulaire opbouw
Rijk aan materiaal
Veel keuzevrijheid
Eenvoudig zelfstandig werken
Ook volledig digitaal

Modulaire muziekmethode
De modulaire opzet biedt de docent
de mogelijkheid om vanuit een
leerstofonderdeel naar keuze te starten.

SORDELLO DI MANTOVA

KENNEN

26

MELODIE

27

Intro bovenbouw 2e editie: Wat is nieuw?

Intro bovenbouw in het kort:
–
–
–
–
–

Je ziet het begin van de Badinerie van J.S. Bach. Het motief is omlijnd. Hoe vaak zie je het motief
(letterlijk of gevarieerd) in deze regel?
keer.

J.S. BACH

Intro mixer, de modulaire opzet en de doorlopende leerlijn met de
onderbouw, zijn behouden.

Wat zijn de kenmerken van een motief? Vink de juiste antwoorden aan.

– Theorie en vragen staan per leerstofonderdeel overzichtelijk bij elkaar in twee
leerwerkboeken.
– De vragen in Verkennen krijgen een lager instapniveau en ze worden opgebouwd volgens
het RTTI-model (reproductie, toepassing 1 en 2 en inzicht). Het is altijd zichtbaar of het om
havo of vwo-vragen gaat.
– Met de combinatie van boeken en totaallicentie kunt u zelf kiezen wanneer u uw
leerlingen uit het boek laat werken en wanneer digitaal.
– In het digitale leerplatvorm eDition zijn alle notenbeelden ook hoorbaar. Dat geeft alleen
binnen Verkennen en Kennen al een schat aan klinkende muziek in de juiste context.
Naast de visuele weergave ontstaat er ook een klankvoorstelling.
– De aansluiting op de onderbouw is verbeterd. In Leerwerkboek 1 wordt bij de onderdelen
Kennen en Horen eerst de basis aangeboden. Deze stof wordt afgesloten met een
diagnostische toets voordat nieuwe lesstof wordt aangeboden.
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– Alles in combinatie met de nieuwe mixer met opnamespoor.

Een nieuwe Intro mixer
Alle musiceerstukken zijn met professionele sessiemuzikanten
opgenomen. Online kunnen de leerlingen oefenen met de
bekende Intro mixer. De mixer zelf heeft een facelift gekregen
én kent een nieuwe functionaliteit. Het is nu mogelijk om in
de mixer zelf een partij op te nemen. Op deze manier kunnen
leerlingen oefenen, een deel inzingen, inspelen, opslaan en
laten horen!
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– Er is veel nieuw musiceermateriaal (24 koorstukken, 12 vlotte bandstukken en 12 meer
uitgewerkte arrangementen). Gevarieerd in stijl, oplopend in moeilijkheidsgraad en voorzien
van o.a. vragen, tips, video’s en PDF-bestanden met partijen.
– De compositieopdrachten kennen een vocale en een instrumentale leerlijn. Beide lijnen
sluiten af met een masterpiece: leerlingen schrijven/arrangeren een eigen nummer of
een meerstemmig koorarrangement. Dat zijn tevens geschikte eindopdrachten voor een
examenconcert of schoolexamen componeren.
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