Flemmings Musikhandbog
Nodeopslagsbog

Musikalsk ordliste, tekniske betegnelser.

Fortegn, styrketegn, triller og udsmykninger.
Tempobetegnelser.

Kompositions former.

for klassisk/spansk
guitar

Flemming Weisdorff

Opslagsbog
G-nøgle
Takt

Nodelinjer

4
4

Start

Taktstreg

Taktart
Gentagelsestegn

2
4

Slut

3
4

4
4

=

6
8

=

4
4

= stykket skal spilles igen

Taktarter. Antal slag i hver takt

2
2

=

Alla Breve.
Tælles som 2 slag i takten.

Fingernavne

Venstre

Volte 1

og

Højre

Volte 2

Da capo (D.C. ) - Spil forfra
al fine - hen til fine
fine - Slut

= Slutning 1 og 2
3

III
3

Strenge nr.
Bånd nr.
Finger nr. (venstre hånd)

= Segno (tegn)
Dal Segno eller D.S. = Fra tegnet
= ”Knude” - stedangivelse i notationen
Coda = Slutning
Poi = Derefter
Senza = Uden
Rep. eller Repetition = Gentagelse (Replica)
Flemmings Musikhåndbog for klassisk guitar - side 1

Copyright 2016 © Flemming Weisdorff

Fortegn - Kryds og b
Et

foran en node forhøjer noden med et bånd (½ tone). Giver den tilnavnet is

Et

foran en node sænker noden med et bånd (½ tone). Giver den tilnavnet es

Et fortegn kan være løst. Så står det inde i musikstykket og gælder takten ud.
Et fortegn kan være fast. Så står det i begyndelsen af hver linje,
og gælder i hele musikstykket.
Alle fortegn kan ophæves med et opløsningstegn:
Et

som gælder takten ud.

Dobbeltkryds foran en node forhøjer noden med to bånd (en hel tone).
Giver den tilnavnet isis

Et

Dobbelt-b foran en node sænker noden med to bånd (en hel tone).

Et

Giver den tilnavnet eses
Dobbelt opløsningstegn ophæver

og

Alle fortegn gælder også for højere eller dybereliggende noder af samme navn.

Styrketegn - Dynamiske betegnelser
Piano-pianissimo

Pianissimo

Piano

Mezzopiano

Ekstra meget svagt

Meget svagt

Svagt

Halvsvagt

Mezzoforte

Forte

Fortissimo

Halvkraftigt

Kraftigt

Meget kraftigt

4 x forte

og 4 x piano

Forte-fortissimo
Ekstra meget kraftigt

bruges også.

= Piano-forte = Først piano og lige derefter forte.
= Forte-piano = Først forte og lige derefter piano.
Forstærkning, fremhævning af enkelt tone eller akkord:
= Sforzando

= Sforzato

r

eller rinf. = Rinforzando

= Ekstra kraftig fremhævning.
= Stærk fremhævning fulgt af et pludseligt piano.
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Crescendo

Diminuendo

Styrken skal stige

Styrken skal falde

Perdendo, Perdendozi, Mancando, Stingendo (sting.), Esperando =
Hendøende, aftagende i styrke.
Morendo (Mor.), Smorzando (Smor.) = Hendøende til næsten uhørbarhed.
Calando = Aftagende både i styrke og tempo.
Allargando = Tiltagende styrke og aftagende tempo.

Bindebue

Binder noderne sammen til en tone.

Legato opad

Første tone anslås normalt.
Fingeren sættes kraftig ned på næste tone.

Legato nedad

Første tone anslås normalt. Fingeren flyttes
og trækker i strengen, så næste tone høres.

Trioler

Også Femtoler
Syvtoler

7

5

, Sekstoler

6

,

osv. findes.

Marcato

Tonen markeres kraftigt.

Staccato

Korte, enkeltstående toner.

Staccatissimo

Meget Staccato.

Tenuto Tonen spilles båret, fremhævet.

Portamento eller Portato
Tonerne spilles båret, men let adskilte.
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Flageolet-toner
Harm.

(eller Arm.) Flageolet-toner - Harm.
8va. = Octava

Skal klinge en oktav højere.

Flageolet-toner findes bestemte steder på guitaren.
De spilles på en speciel måde, og klinger meget rent og klart.
Det sted, der skal spilles på guitaren, angives med en node, der ikke nødvendigvis angiver den tone, der fremkommer. At det skal være en flageolet-tone, ses
ved, at der ved noden står Harm. (nogle gange Arm.), som er en forkortelse af
ordet Harmoniqes (Flageolet). Eventuelt angives også bånd-nr.
I stedet for at trykke strengen ned mod båndet, berøres det pågældende sted på
strengen blot, og tonen anslås ( ofte SP). Når man forsigtigt fjerner fingeren fra
strengen vil tonen stadig klinge.
Art.harm

Kunstflageolet-toner - Art.harm.

Flageolet-toner kan, som tidligere nævnt, spilles flere steder på guitaren, men
den kraftigste får man på bånd XII - nøjagtig på midten af strengen.
Kunstflageolet-toner (Art.harm.) benytter sig af den kraftige flageolettone midt
på strengen, men på alle bånd, som almindeligt melodispil.
Tonen tages med venstre hånd som normalt. Højre hånds pegefinger (I) berører
samme streng nøjagtigt 12 bånd højere, og strengen anslås med ringfingeren (A)
Ved en kunstflageolet-tone på 1. bånd sættes I-fingeren på 13.bånd,
ved en tone på 2. bånd sættes I-fingeren på 14. bånd osv.
Ved en løs tone ( 0. bånd) sættes I-fingeren
derfor på 12. bånd.
Eks. Tonen F
på 1. bånd
Art.harm. 8va.

=
I
Bånd
XIII

A
Anslag

Flageolet-toner (Harm.) kan også skrives med:
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”Skalmeje” - På næsten samme måde som kunstflageoletter spilles en anden
guitarteknik, som giver en blød, sprød ”orientalsk” klang.
Strengen anslås nøjagtigt midt på det klingende stykke af strengen - med almindeligt frit anslag (Tirando). Højre hånds anslag flyttes altså hele tiden 12. bånd højere
end venstre hånds finger-placering.

Fermat Tonen, akkorden eller pausen
holdes længere end normalt.

Arpeggio Akkorden anslås opbrudt. Er der en pil,
så anslås der i pilens retning.

Rasg. eller Rasguado (flamenco-guitar)
Rytmiske, hurtige højrehånds-akkordfigurer.

Positionsskift (Her skiftes fra position I til V)

Glissando

Hørbart glidende skift mellem tonerne.

Repetition

Opdeling i 32-dels noder
Udføres således:

Tremolo

Opdeling i 32-dels noder
Udføres således:

Tremolo

Opdeling i 16-dels noder
Udføres således:

Antallet af skråstreger angiver hvilken nodeværdi, nodelængden skal opdeles i.
Tremolo betyder også en guitarteknik, hvor en meloditone spilles på en dybere
streng med tommelfinger (p) efterfulgt af 3 hurtige ens toner spillet på en højere
streng af ring- (a), langfinger (m) og pegefinger (i).
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Triller - lang, kort og mordent
eller

eller

angiver en trille (lang trille)

Trillen udføres som et hurtigt legato mellem hovednoden og noden over med start på taktslaget.
I ældre musik (før ca. 1800) startede trillen på tonen over hovednoden:
Udføres:

I senere musik (efter ca. 1800) startede trillen på hovednoden:
Udføres:

Ønsker man i den senere musik, at en trille skal starte på tonen over hovednoden,
angives det med et kort forslag:

Udføres:

angiver en Prall-trille (halv trille), og udføres som et hurtigt legato mellem
hovednoden og tonen over. I ældre musik (før ca.1800) med start på taktslaget
(betonet). I senere musik (efter ca.1800) med start før taktslaget (ubetonet)
I langsom ældre musik:

I hurtig ældre musik:

I senere musik:

=
angiver en Mordent, og udføres som prall-trillen,
blot mellem hovednoden og tonen under.
I langsom ældre musik:

I hurtig ældre musik:

I senere musik:

=
Disse triller og mordenter skal kun opfattes som skematiske grundformer.
I virkeligheden findes der meget stort antal varianter, særligt fra Barok-tiden, som
for hver komponist kræver et dybere studie, hvis man ønsker en korrekt udførelse
af deres musik.
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Forslag - dobbelt og enkelt.
Små noder indsat foran og sammenbundet med en normal node kaldes Forslag
Eks:
De bruges til at udsmykke musikken, og har ikke selv nogen egentlig nodeværdi,
idet takten i forvejen er fyldt ud med de normale noder/pauser.
I stedet for ”stjæler” de deres værdi fra den normale node, de er bundet til. De
spilles hurtigt, netop på det sted i takten, hvor den normale node skulle have været spillet. Denne bliver derfor forsinket/forskudt et lille øjeblik.
Læses:

Spilles:

Tonerne skal spilles legato, således at den første lille node anslås normalt med
højre hånd. Derefter sættes venstre hånds finger kraftfuldt ned på strengen til
den anden lille tone. Herefter flyttes den igen hurtigt, samtidigt med at den trækker lidt i strengen (faktisk anslår den strengen). Herved høres den tredje node
(normal størrelse), som i dette tilfælde også er den samme som den første lille.
I gammel musik fra før ca.1800 ”stjæler” forslagene ikke sine værdier fra den
node, de er bundet til, som derfor spilles på sin normale plads i takten. I stedet
for taget de deres værdi fra den foregående node, som derfor bliver forkortet lidt.

Læses:

Spilles:

De ovennævnte eksempler er alle Dobbelt forslag.
Forslag findes også som Enkelt (kort) forslag, og består af en lille gennemstreget
node bundet til en normal node. Den spilles på samme måde som den sidste af de
2 små noder i det dobbelte forslag.
Læses:

Før 1800

Efter 1800

Spilles:
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Langt forslag. Findes kun i ældre musik

=

(16-1700 tallet). En Lille ikke-gennemstreget node,
som deler hovednoden i 2 lige lange noder.
Udføres således:

=

Dobbeltslag. Udsmykning, der deler en node i 4 korte toner
startende med tonen over hovednoden.
Anbragt over noden udføres den således:

Anbragt mellem noderne udføres den således:

Omvendt skrevet udføres den således:

Fortegn over eller (og) under forhøjer eller
sænker bi-tonerne:

Dobbeltslag kan også skrives med
små noder. Udføres således:

III

Barré

Evt. med angivelse af bånd nr.
1. finger lægges over flere strenge.

Hel Barré:

IV

delvis barré:

Romertal angiver bånd-nr. eller
positions-nr. ( Tallet angiver 1. fingers placering)

6 =D

6. streng nedstemmes til D

3 = Fis

3. streng opstemmes til Fis (I nogle noder: 3a en Fa

6 =F

6. streng opstemmes til F
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)

Vibr.

Vibrato

Pizz.

Pizzicato - Dæmpede toner. Tonerne dæmpes med højre hånd
ved stolen. Anslås oftest med P-fingeren

ST.

Sulla Tastiera - Der spilles ved gribebrættet.

SP.

Sulla Ponticello - Der spilles ved stolen.

Nat.

Naturlig tone - Ophæver en tidligere angivet brug af
ST. SP. Pizz. Harm. mm.
Nodetegn for nærmere angivet lyd:
eks. slag på dækket el. lign.

Tempo-angivelser
Grave

Tungt, alvorligt, meget langsomt

Largo

Bredt, langsomt

Larghetto

Lidt mindre langsomt

Lento

Langsomt

Adagio

Behageligt langsomt

Andante
Andantino

Roligt gående
Roligt strømmende

Moderato

Middel, jævnt tempo

Allegretto

Lidt hurtigt

Allegro

Hurtigt, livligt

Vivace

Endnu hurtigere

Presto

Meget hurtigt

Prestissimo Hurtigere end Presto
Stringendo (string.) - Accelrando (accel.) - Affretando - Incalzando:
Gradvist stigende tempo
Rallentendo (rall.) - Ritardando (rit.) - Rilascendo - Ritenendo - Slentado:
Gradvist faldende tempo
Ritenuto (riten.)

Øjeblikkeligt langsommere.

Calando

Aftagende i både tempo og styrke.

Allargando

Aftagende tempo med tiltagende styrke.
o

A tempo (a T )

Som tidligere tempo.

Tempo 1

Som 1. tempo.

Tempo di

Tempo som (Marcia, Menuetto mm.)
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Musikalsk ordliste
A - i, for, i stil med
Abbandono (con) - hengivelse
Abbandonatumente - hengivent
A cappriccio - med frit legende foredrag
Ad libitum (ad lib.) - efter behag
Affetto (con) - følelse, lidenskab
Affettuoso - lidenskabeligt
Agitato - heftigt, bevæget (tempo)
Allagramente - rask, muntert
Amabile - elskværdigt
Amoroso - kærlighedsfuldt
Animato - livfuldt, bevæget
A piacere - efter behag
Appassionato - lidenskabeligt
Assai - meget
Atonal - uden toneart, grundtone
Bajo (el) - under (stemme)
Barbato - vild, barbarisk
Bizzaramente - besynderlig, lunefuld
Brillante - glansfuldt
Brio (con) - liv, munterhed
Calore – varme
Canción - sang
Cantabile - sangbart, syngende
Cantando - sangbart, syngende
Capotastro (capo) - anordning til
påspænding på gribebrættet til ændring
af tonelejet
Capriccio - lune, indfald
Capriccioso - lunefuldt
Carezzevole - indsmigrende
Coda - slutning
Con - med
Concitato - ophidset
Corto - kort
Da – fra
Dal - fra
Da capo - (D.C.) - forfra
Deciso - bestemt
Deliberato - beslutsomt
Delicato - med finesse
Determinato - bestemt
Devozione (con) - andagt, hengivenhed
Distinto - klart, bestemt
Divoto - ærbødigt, hengivent
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Dolce - blidt
Dolente - smertelig
Doloro - smerte
Doloroso - smertelig
E, ed, et - og
Energico - energisk
Eroico - heroisk
Feroco - heftigt, vildt
Festivo - festligt
Fiero - stolt
Flebile - klagende
Flessibile - bøjelig, smidig
Forza (con) - kraft
Frasco - frisk, livligt
Fretta - hast, hovedkulds
Frettando - jagende, hastig
Funebre - sørgeligt
Fuoco (con) - ild, fyrighed
Furioso - rasende, stormfuld
Gentile - behageligt, venligt
Giocoso - muntert, lystigt
Gioia - glæde
Giusto - rigtig, nøjagtig passende
Glissando - glidende
Grandioso - storslået, herlig
Gravita - alvor, tyngde
Grazioso - yndefuldt
Grazia (con) - ynde, gratie
Impetuoso - heftig, voldsom
Indeciso - djævelsk, infernal
Infernate - djævelsk, infernal
In modo di - i stil med
Inquito – uroligt
Insensibile - ufølsom, umærkelig
Ira - vrede, hidsighed
Jubiloso - jublende
Lacremoso - grædende, tårefuldt
Lamentabile - klagende
Lamentando - klagende
Lamentoso - klagende
Largamente - bredt
Leggiero (legg.) - let
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Lene, leno - blid/mild
Lieto - glad
Lirica - lyrisk
Lugubre - dyster, uhyggelig
Lusingando - indsmigrende
Ma - men
Macabre - makaber, uhyggelig
Maestoso - majestætisk, lidt langsom
og højtidelig
Maggiore - dur-del (l forbindelse med
rondo, variationsrækker mm.)
Maliconia - melankolsk
Marcato - markeret, fremhævet
Martelato - kraftig staccato
Marziale - marchagtig, krigerisk
Melancoli - melankolsk
Meno - mindre
Mesto - sørgelig, bedrøvet
Mezzo - halv, middel
Minccioso - truende
Minore - mol-del (l forbindelse med
rondo, variationsrækker mm.)
Misterioso - mystisk, hemmelighedsfuldt
Molto – meget
Morbido - blød, veg
Morendo - hendøende (styrke)
Mosso - bevæget
Moto (con) - bevægelse
Movido - bevægeligt
Narrante - fortællende
Niente - intet
Nobile - nobelt, ædelt
Non - ikke
Opus - nr.angivelse i kompositionsrække
Ordinario - ordinær, almindelig
Ossia - eller
Ovvero - eller
Passionato - lidenskabeligt
Pastoso - blød, mild
Patetico - patetisk, højtidelig
Per - gennem, for
Perdendo - hendøende (styrke)
Pesante - tung, med vægt
Petit, petite - lille
Peu - lidt
(un) peu - en smule, noget
Peu a peu - lidt efter lidt
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Piacevole - behageligt
Piangendo - grædende
Piu - mere
Placido - roligt, stille
Plus - mere
Poco - lidt, smule
Poco a poco - lidt efter lidt
Poi - derefter
Polyfoni - flerstemmighed
Pomposo - pompøs, pragtfuld
Pour - for
Pressante - pressende, ilende
(tempo = accel.)
Pronto - hurtigt, parat
Quasi - næsten, som om
Que - som, end, at
Rabbia - raseri
Raddolcendo - mildnende
Rapido - hurtigt
Ravivando - genoplivet,
atter bevægelig
Rigoroso - strengt (tempo)
Rinforzando - forstærket tone
eller akkord
Risolute - beslutsomt
Risvegliato - igen opvågnet,
atter livlig
Rubato - med afvigelser fra
grundtempoet
Saltando - springende, hoppende
Scherzo - spøg, muntert stykke
Scherzando - munter, spøgende
Se - hvis, om
Segno ( ) - tegn
Semplice - enkel, ukunstlet
Sempre - altid, stadig
Sencillo - enkel, simpel
Sensibile - følsomt
Sentimento (con) - følelse
Senza - uden
Serano - lys, klar
Sforzando - forkortet, markeret
Sforzato - forkortet, markeret
Simili - mage til, ens
Slancio - spring, fart
Soave - blidt
Solo - alene
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Sonoro - klangfuld, harmonisk
Sospirando - sukkende
Sostenuto - roligt, tilbageholdt,
båret (tempo)
Sotto - under, dæmpet
Souteno - tilbageholdt, roligt
Spinato - jævnt, flydende
Spirituoso - åndfuldt, vittigt
Stentado - besværlig, slæbende
Stesso - samme
Stinguendo - hendøende (styrke)
Strascinando - slæbende
Stringendo - efterhånden hurtigere
Suave - mildt/elskværdigt
Subito - pludseligt
Suffocato - kvalt, dæmpet
Sul - på
Sulla – ved
Synkope - rytme der går imod takten
Tanto - meget
Tempestoso - stormfuldt
Tempo - hastighed
Tempi - hastigheder
Tempo di - hastighed som
Tenuto - udholdt, båret

Timoroso - frygtsomt
Tosto - hastigt
Transskription - omskrivning af
musik (instrument/toneart mm,)
Tranquillo - roligt
Trascinando - slæbende
Tratto - slæbende
Tres - meget
Tristo - trist, vemodigt
Troppo - for meget
Tumultoso - stormende, larmende
Tutti - alle
Umoro - humor, lune
Un, una, uno - en, et
Unison - enstemmig
Vacilando - vaklende vibrato
Veemente - voldsomt
Vif, vive, vivo - livligt, hurtigt
Vigoroso - kraftfuldt
Violente - voldsomt
Voce - stemme
Volante - flyvende
Zeleso - ivrigt
Zoppo - haltende

Tonenavne
I Danmark, Norden og Tyskland anvendes samme tonenavne.
I engelsk- og fransksprogede lande bruges nedenstående.
Dansk

Engelsk

Fransk

A - As
H-B
C - Cis
D - Des
E - Es
F - Fis
G
Gis - Ges
Dur
Mol

A - A flat
B - B flat
C - C sharp
D - D flat
E - E flat
F - F sharp
G
G sharp - G flat
Major
Minor

La - La bémol
Si - Si bémol
Ut - Ut dièse
Ré - Ré bémol
Mi - Mi bémol
Fa - Fa dièse
Sol
Sol dièse - Sol bémol
Majeur
Mineur
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Kompositionsformer
Kompositionsformer på nogle af de stykker,
der forekommer i Flemmings Guitarbøger
Allemande
(alman, allemagne)
Betyder "tysk dans". Populær dans fra 15-1600 tallet i roligt tempo. Den efterfølges ofte af en hurtig Tripla. Blev almindelig i den instrumentale Suite (se denne).
Aria (Air, Ayre)
Betyder vise, sang eller melodi. Oprindeligt betegnelse for solosang med akkompagnement fra 1600-tallet. Hjemmehørende i oratorium og opera, men forekommer som instrumentalmusik i form af stykker med stærk melodisk, sangbar
karakter.
Balletto
Graciøs musikform med let, danseagtig karakter. Oprindelig hofdans med
visesang og tale, som brugtes ved kostumefester.
Populær i Italien omkring 1600-tallet.
Blues
Amerikansk musikform med tydelige spor fra afrikansk musik. Udviklet omkring
1900 blandt den sorte befolkning. Ofte er det en meget enkel melodi i 12 takter
med 3 grundakkorder. At være "blue" (blå) er et slangudtryk for melankolsk, bedrøvet, og blues-sangenes indhold er også oftest af denne karakter. Blues er
forløber og direkte stamform til jazz og rock.
Bourreé
Fransk folkedans fra 1500-tallet i hurtig 4/4 eller 2/2 med en fjerdedels optakt.
I 1700-tallet bliver den populær som selskabsdans i højere sociale kredse, og
kommer som kunstmusik med i den instrumentale Suite.
Bossa nova
Også kaldet jazz´n samba. En blanding af den brasilianske, folkloristiske samba
og den rolige "cool"-jazz, lanceret i slutningen af 1950-erne af Stan Getz, Gilberto, Jobim m.fl. Sambaens sydamerikanske rytmer blandes med jazzens stil, og
den lidt "forfinede" Bossa Nova (Brasiliansk: Den nye bølge) med de karakteristiske rytme-"lift" opstår.
Branle (bransle)
Populær fransk runddans med sang og omkvæd fra 1500-tallet i 2- el. 3-delt takt.
I ældre udgave moderat/hurtigt, i senere udgave noget hurtigere.
Canario
Fransk let, hurtig dans i 3/8, 3/4 eller 6/8 fra 15-1600 tallet, muligvis indført fra
de Canariske øer. Forlænget (punkteret) node på rytmepunkterne i takt-starten.
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Courante
Dans i 3/4 eller 6/8 fra 1500-tallet. I ældre form er den hurtig, senere bliver den
mere moderat. I 1600-tallet meget populær som selskabsdans, bliver ca. 1650
fast del i den instrumentale Suite.
Divertimento
Instrumental musikform fra slutningen af 1700-tallet af en let og underholdende
karakter. Kan have flere satser ligesom Suiten (se denne).
Ecossaice
Skotsk dans i 2/4 i hurtigt tempo. Meget populær som selskabsdans i begyndelsen af 1800-tallet.
Españoletta (Spagnoletta)
Dans i spansk stil i 3/4 fra 15-1600 tallet.
Etude (Estudio)
Øvelses-stykke, studie. Enkelt stykke musik, ofte tredelt med vægt på et særligt
spilleteknisk eller foredragsmæssigt område. Mange etuder er dog også af stor
musikalsk værdi og nærmest komponeret som koncert-etuder.
Fantasi (Fantasia, Fancy)
I ældre instrumentalmusik et let og fuga-lignende (se dette) stykke musik, men
ret frit behandlet. Hyppig for vihuela og lut i 1500-tallets Italien og Spanien. Senere mere udbredt og på andre instrumenter, særligt i England for violaensembler. I nyere musik kendetegner det en fri kompositions form med improvisationstræk (se dette), nogle gange i form af variationsrækker eller potpourrier.
Flamenco
Sydspansk sigøjnermusik, som omfatter sang, dans, guitarspil, rytmisk håndklap
og fodtramp. Der findes ca. 40 forskellige flamenco-grundtyper. Nogle af de mest
almindelige er Soleares, Alegrias, Tangos, Siguijiras og Bulerias. Flamencomusikken er opstået omkring 1500 som en kultur- og musikblanding fra jøder, arabere
og sigøjnere, der blev forfulgt, og måtte søge tilflugt i bjergområderne. I begyndelsen bestod flamenco oftest af enkle og dybe klagesange, og først fra ca. 1850
udvikles det, som man i dag forstår ved flamencomusik, med virtuos guitarteknik
og dans. Musikken viser dog stadig dyb tilknytning til orientalsk musik.
Fuga
(betyder flugt) barokmusikkens udvikling af kanon (se denne), melodi i flere
stemmer, hvor 1.stemme (dux) starter et tema, som gentages i et andet toneleje, når 2.stemme (comes) senere træder ind. Hertil danner 1.stemme en modstemme (kontrapunkt). Efter et kort mellemspil træder 3.stemme ind med temaet
spillet en oktav over eller under 1.stemme. Flere stemmer kan efterhånden træde
til, og melodien indføres i alle stemmer - kaldet fugaens eksposition. Derefter formes stykket ad forskellige veje til et helstøbt kontrapunktisk og flerstemmigt
værk.
Fugaens mester var J.S. Bach, der lod den indlede med et Preludie (se dette)
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Gagliard (Galliard, Gaillard)
Italiensk lystig, livlig springdans fra 1500-tallet i tretakt, ofte efterdans til Pavane, som den kan være en hurtig variation over. Også med i den tidlige instrumental-suite, men bliver i 1600-tallet fortrængt af Couranten (se denne)
Gavotte
Livlig fransk dans i 4/4 el. 2/2 med 2 fjerdedeles optakt, udviklet af branlen (se
denne). Populær i 16-1/00-tallet. Indført i den instrumentale Suite.
Gigue (giga, jig)
Oprindelig hurtig italiensk dans i 3/4, 6/8 dog også 4/4. Populær i England og
senere i Frankrig. Efterhånden i et lidt langsommere tempo.
Bliver i 1600-tallet indlagt i den instrumentale Suite.
Impromptu
(indfald eller improvisations-stykke) Kompositionsform, der anvendes i den
romantiske periode som et oftest en-satset solostykke af let og lyrisk karakter,
nærmest som en nedskrevet improvisation.
Improvisation
Frit opfundet stykke eller udsmykning af komposition, der opstår og spilles umiddelbart. Forekommer i barokmusik og i den klassiske musiks "frie kadencer".
Er en væsentlig faktor i nyere rytmisk musik som jazz, rock mm.
Kanon
Melodi i en stemme, der kan synges eller spilles forskudt, så der opstår en form
for flerstemmighed.
Koncert (Concerto)
Udover det, at fremføre musik (koncertsal, koncertflygel), menes der også med
ordet en bestemt kompositionsform for et solo-(evt. Duo, trio mm.) instrument
samt orkester. Fra 15-1600-tallet forekommer Concertoer for en eller flere solister med akkompagnement af andre instrumenter (Basso Continuo). Senere bl.a.
via Bach og Vivaldi med større orkester og stykket delt i 3 satser, i reglen hurtigtlangsomt-hurtigt,
I klassisk musik bliver koncerten mere symfonisk opbygget, og solostemmen går i
retning af det meget virtuose. For guitar er der skrevet koncerter af bl.a. Sor,
Carulli, Giuliani, Rodrigo, Villa-Lobos og Ponce.
Kontradans (countrydance)
Fransk dans fra 1600-tallet i 4/4 el. 2/4 i hurtigt tempo.
Lesson
(lektion) I 16-1700-tallets England benyttet som titel på et mindre musikstykke.
Til tider menes der omtrent det samme som etude, studio, übung.
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March (marcia)
Stærkt rytmisk musikstykke i gående bevægelse og to-takt. Oprindeligt dans fra
1500-tallet. I forbindelse med militærmusik af tungere karakter med nationalt
islæt. I kunstmusikken mere let og hurtig, men også langsomme sørgemarcher
forekommer.
Maxixe
Brasiliansk dans i moderat to-takt med enkle synkoperede rytmer, forgænger til
samba. Opstod i slutningen af 1800-tallet og senere kendt i Europa.
Mazurka
Polsk pardans i 3/4 i moderat tempo (tempovariationer forekommer dog) rytmisk
stærkt markeret og med 1. slag opdelt og vægt på 2. eller 3. Slag. Udviklet omkring 1700-tallet. Populær modedans i midten af 1800-tallet i hele Europa og
brugt i instrumentalmusikken af bl.a. Chopin.
Menuet
Majestætisk og rolig pardans i 3/4 opstået ca. 1650 i Frankrig. Meget populær i
hele Europa indtil ca.1800, hvor den afløses af valsen (se denne). Er fra ca. 1700
med i Den instrumentale Suite, og senere også i symfonien og sonaten, hvor den
får et lidt hurtigere tempo, og ofte efterfølges af en trio.
Passamezzo
Italiensk temmelig livlig 1500-tals dans i lige takt. Til tider en hurtig variation af
en Pavane, efterfølges ofte af en Salterello.
Pastorale (hyrdestykke)
Musikstykke af fredfyldt, idyllisk karakter fra 15-1600 tallet. Oprindelig i kirkelig
julemusik, senere i betydningen af landligt, idyllisk indhold. Har sin egen stille,
"vuggende" rytme i 3-delt takt.
Pavane
(efter italiensk "pavo" = påfugl). Højtidelig og langsom skridtdans fra 1500-tallet i
Italien og Frankrig. Almindeligvis i lige takt og ofte efterfulgt af en hurtigere tretakts-dans. Vinder senere indpas i instrumentalmusikken bl.a. i suiten, og er blevet brugt op til hvor tid af bl.a. Ravel.
Preludio (Præludium, Prelude)
Forspil. Oprindeligt fri improviseret orgelindledning til gudstjeneste eller salmesang. Som kompositionsform findes det fra 1500-tallet for orgel, cembalo og lut.
Opstået som følge af improvisationens (se dette) legen med akkorder og passagespil. Senere i barokken deles den i to dele - Preludio og Fuga (se denne), og får
efterhånden karakter af en ensartet komposition i hvilken J.S. Bach står som en
uovertruffen mester.
Preludier træffer man hos mange komponister gennem tiderne, for guitar hos
Sor, Carulli, Ponce, Villa-Lobos m.fl. På guitar former Preludiet sig oftest som en
fantaseren over akkordrækker gennem et delvist fast brydningsmønster i højre
hånd.
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Ragtime
Jazz-klaverstil der blev moderne omkring år 1900 i syd-USA. Senere omkring
1920 populær i Chicago og New York. Karakteristisk ved en fast basstemme, der
spilles på lige 4/4-taktslag, mens melodilinjen spilles med udsmykninger og synkoper.
Rigaudon
Fransk folkedans fra Provence i 2/2 og livligt tempo. Populær i 1600-tallet som
selskabsdans, forekommer også i den instrumentale Suite.
Romance (Romanza)
Oprindeligt betegnelsen for en spansk, lyrisk folke-vise. Senere, fra 1700-tallet,
gælder det for sange, opera-arier af romantisk, følelsesfuld karakter. I instrumentalmusikken menes der en lyrisk, sangbar melodi for solo- eller flere instrumenter
eller orkester.
Rondo
Koposition med stadigt tilbagevendende hovedtema (a), som afløses af forskellige
andre temaer således: a b a c a d a osv.

Salterello
Italiensk dans i hurtig tredelt takt fra 1500-tallet, ofte efterdans til Passamezzo
(se denne) hvoraf musikken ofte var en variation. Senere i 1800-tallet forekommer den som en ildfuld, spansk dans i 3/8 el, 6/8 med punkteringer på betonede
taktslag. Bruges også af de klassiske komponister.
Samba
En brasiliansk dans i lige takt. Stammer fra folkedansene batoque og maxixe,
som har den samme rytme. I den traditionelle samba, som er overordentlig
populær i Brasilien, særligt omkring karnevallet, har rytmeinstrumenterne en
særligt fremtrædende rolle.
Sarabande
Gammel dans fra Spanien i 1500-tallet og Frankrig og England i 1600-tallet i
langsom 3/4 med vægt på 2. taktslag, som ofte forlænges med en punktering.
Brugtes fra ca.1650 i den instrumentale suite.
Scherzo
(spøg/skæmtfuldt stykke) fra 1600-tallet et instrumentalstykke af let og munter
karakter. Overtager i 1800-tallet Menuettens rolle i symfonier og sonater, hvor
den får en livlig, virtuos stil med stærk tendens til lunefuldhed, hvad angår overraskende musikalske udtryk og former.
Scherzino
Lille Scherzo
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Sonate
Kompositionsform som fremkommer i løbet af 1600-tallet, og får sin fulde
udvikling hos 17- og 1800-tallets wienerklassiske komponister som f.eks. Mozart,
Haydn og Beethoven. Den klassiske sonate har i reglen 3-4 satser.
1. sats hurtig i såkaldt sonateform, 2. sats langsom, ofte 3-delt.
Forekommer der 4 satser, er 3. Sats en lidt hurtig dansesats evt. menuet
(se denne) eller scherzo. 4. sats er hurtig, ofte som rondo (se denne).
Sonatine
Lille sonate, kortere, enklere og sjældent af så stor sværhedsgrad som en sonate.
Suite (partita)
Række af populære dansesatser skrevet som kunstmusik i instrumental form,
meget populær i 15-1600tallet. Nåede sit højdepunkt hos J.S. Bach.
I guitarmusik især hos Viseé og Sanz (se disse).
Tango
Gammel spansk folkedans udviklet til selskabsdans omkring 1900 i Argentina.
Pardans i 2/4 i moderat tempo og med kraftigt markerede rytmer med
punkteringer.
Tourdion (tordinon)
Fransk springdans fra 15-1600 tallet. Langsom melodi i 3/4.
Trio
Selvstændig mellemdel (B) i forbindelse med Menuet, Scherzo, March (A) mm,
som spilles i ABA-form. Er ofte mere rolig end A-stykket, som den skal stå i
kontrast til, og spilles ofte i en anden toneart.
Vals
Selskabsdans fra 1800-tallet i roligt 3/4 tempo.
Udvikler sig senere til wienervals i hurtigere tempo.
Villanos
Spansk dans i hurtigt tempo i 4/4 el. 2/2 fra 15-1600 tallet.
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4-strenget (dobbelt) guitar

5-strenget (dobbelt) guitar

6-strenget klassisk guitar (Lacote)

Moderne stor guitar (Ramirez)

Guitaren i musikhistorien

