
Oefen invul bladen Algemene muziekleer. 
 
 

Intervallen 
 

 
Druk het invulblad intervallen enige malen af. Wijs een willekeurig hokje aan. Bepaal het 
gevraagde interval (horizontale rij) op de gevraagde noot (verticale rij) in het aangewezen 
hokje. Ga zo door tot je ongeveer de helft van het blad ingevuld hebt. Controleer je 
antwoorden met behulp van het antwoordenblad. 
 
N.B. Als je het blaadje voor meer dan de helft hebt volgeschreven, kun je beter op een nieuw blaadje doorgaan 
omdat het gevraagde interval dan makkelijk is af te leiden van het naastliggende ingevulde vakje. 

 
 

Toonladders. 
 

Het toonladderblad kun je gewoon op volgorde invullen. Het invullen van de kruizen en 
mollen is als oefening bedoeld om deze  exact op of tussen de goede lijnen te zetten. 
Controleer je antwoorden met behulp van het antwoorden blad. 

 
 

Drieklanken. 
 

Bij het drieklankenblad geldt weer dat je de in te vullen plaatsen willekeurig moet kiezen. Je 
bepaald het antwoord door de gevraagde drieklank (horizontale lijn) te bouwen op de 
gevraagde noot (verticale lijn) Controleer je antwoorden met behulp van het antwoorden blad.  

 
 

Ritmische patronen. 
 
 

Met het doortikken van dit blad leer je ritmische reeksen te verdelen in  basis motieven. Het 
beste kun je eerst het blad doortikken van patroon 1 naar patroon 6 op volgorde.  
Tik daarna het blad door in regels, dus van patroon 1a naar 2a naar 1b door naar 2b enzovoort. 
Tik ze vervolgens door elkaar. Houdt bij het door tikken wel een vast metrum aan. 
Bijvoorbeeld een kwart van 80. 

 























RTIYTHMIC PATTERNS
There are six basic sixteenth note rhythm patterns. They are:

Atl music containing sixteenth note rhythms can be broken down into the àbove

patterns. Combininq the one-beat-iatterns gives 72 po-ss;lletvo=beatcombinafions, - -

involving sixteenih notes.

This exercise is written on one note so that the student may concentrate on the

rhythms.
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It is important to realizetfat a rest may be substituted for any of the notes shown

in the 7? examples witho-ut ch4nging the point ót th" exercise; that.is, whether a note
\ ..i.

or its equivalent reqt is playèd, ihythmically, there are still only V2 combinations of

the 6 basic rhythms.

Sight reading is made much easier if the six basic rhythms are comlnitted to

memory; you should be able to look at a group of (sixteenth) notes and know how they
t...::

will sound, rhythmically, without having to stop and figure each measur€ out. ,


