Naam: ……………………………………………...............................................….

Klas: …………….

Motief
Een motief is een kort stukje muziek van een paar tonen.
Het wordt gebruikt als basis of “bouwsteen” van een muziekstuk.
Daarom wordt het vaak herhaald.
Een motief kan een korte melodie zijn maar ook een kort ritme.

Dit motief van Beethoven is wereldberoemd

Uit hoeveel tonen bestaat dit motief ?

..........

Hoeveel VERSCHILLENDE tonen zijn er in dit motief gebruikt ?

..........

Dit motief van Michael Jackson ook...

Uit hoeveel tonen bestaat dit motief?

..........

Hoeveel VERSCHILLENDE tonen zijn er in dit motief gebruikt ?

..........

Uit welke hit van Michael Jackson komt dit motief? .............................................
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Componeer je eigen motief
!

Zet het keyboard op de pianoklank en bedenk zelf een eenvoudig motief.
Let op:
" Een motief is kort, tussen de 4 en 6 tonen lang.
" Speel maar 1 toon tegelijk
" Gebruik tonen die niet te ver van elkaar zitten
" Je moet het motief zelf bedenken!
Je mag dus niet een bestaand stukje naspelen…
Mijn motief:

!

Schrijf jouw motief hier op.
Bedenk zelf een manier om dat te doen:
met letters of streepjes of noten, of iets anders, zie maar.

Combineren en herhalen
Het andere motief:

!

Zoek een klasgenoot op.
Noteer het motief van je medeleerling in dit hokje:

!

Speel jullie motief aan elkaar voor.
De motieven mogen niet op elkaar lijken.
Verander zonodig één van de motieven.

!

Leer elkaars motief spelen.
Speel eerst samen (tegelijk) het ene motief, dan samen het andere.
Gaan jullie mooi gelijk?

Je gaat nu een langer muziekstukje maken door de 2 motieven te combineren en te herhalen.

!

Speel beide motieven achter elkaar.
Beslis welke het leukste is om mee te beginnen.

!

Herhaal dit 3x.

!

Bedenk samen een mooie slotnoot.

!

Teken / schrijf de motieven in de juiste volgorde in het schema hieronder.
Vergeet de slotnoot niet!
(Allebei op je eigen blad)

motief 1

motief 2

motief 1

motief 2

motief 1

motief 2

slotnoot
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Oefenen
!

Oefen samen de hele melodie.
Gaan jullie goed gelijk?
Lukt het niet goed? Maak het dan eenvoudiger.
Nogmaals:
Speel samen de HELE melodie, niet om de beurt een motief!
eehhh… mijn motief… eh..

Check !
!

Controleer of je overal rekening mee hebt gehouden:
ontwerp:
"

zijn de motieven volgens de regels gemaakt
(zelf bedacht, 4-6 tonen lang, 1 toon tegelijk, tonen niet te ver van elkaar af)

"

lijken de motieven niet op elkaar

"

hebben jullie allebei beide motieven en de slotnoot goed opgeschreven

"

klinkt jullie muziekstukje leuk

uitvoering:
"

spelen jullie de motieven 3x precies hetzelfde

"

spelen jullie de motieven goed achter elkaar door, zonder haperingen

"

spelen jullie goed gelijk

De uitvoering
!

Als je goed hebt geoefend, schrijf dan jullie naam op het bord.
De docent roept je wanneer je aan de beurt bent om jullie muziekstuk voor te spelen.

!

Als je een cijfer hebt gekregen mag je verder met de volgende opdracht.
Hoe meer je in de les kunt doen, hoe minder huiswerk je hebt!
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