Forøvelser
De tre lyse strenges placering på noder.
Dette er det nodesystem, som vi bruger, når musik skal noteres:

’
Vi tæller linierne fra neden og op, det samme gælder mellemrum.
Her er de tre tynde strenges placering i nodesystemet:

Hvad linienummer og mellemrumsnummer er de på?
3. streng er et g, og det er så den tone som nøglen i starten, gnøglen, slynger sig om.

Hvis du ser noder, hvor der ikke er denne nøgle i starten, så opgiv at spille det på guitar, det er noder, der ligger uden for
guitarens tone område.

Takt
Når vi skal angive hvor længe en node skal holdes, så må vi se på
nodernes forskellige udseende.
Det måles i takt og taktarter.
Taktangivelse
Taktstreg

Takt

Vi starter med den mest almindelige taktart, fire fjerdedelstakt.
Den angives med en brøk i starten efter g-nøglen. De lodrette
streger er taktstreger, der angiver slutningen af en takt og starten på den næste. I en fire fjerdedelstakt er der fire taktslag,
du tæller 1 2 3 4 det skal være præcist som et urværk. Det kan være hurtigt eller langsomt, langsomt i starten, men præcist og lige
langt.
Nodernes udseende angiver så, hvor mange taktslag de skal holdes.
Her ser du helnoden:

Den er uden hals og uden sort fyld i hovedet. Den holdes fire
taktslag, en hel takt i vores taktart.
Her ser du halvnoden:

Den har så en hals, men hovedet er ikke fyldt ud. Den varer to
taktslag, der kan altså være to af dem i vores taktart.

Her er så fjerdedelsnoden:

Her er hovedet fyldt ud med sort. Det er den node vi måler taktarten efter, og den varer lige et taktslag, hverken kortere eller
længere, og skal komme på slaget. Der kan være fire af i en takt.
Hvilke tonersatte jeg de respektive noder på i nodesystemet?

Rytmeøvelser
Her er tre rytmeøvelser, som er en god forøvelse til melodispil.
Sørg for at spille nodeværdierne helt nøjagtigt – og på de strenge, som nodesystemet angiver, kan du se hvilke det er?
Dobbeltstreg betyder slut

Når du så kan de tre lyse strenges placering i nodesystemet og tre
nodeværdier, helnode, halvnode og fjerdelsnode, så har du taget
første skridt.
Spil nodeværdierne korrekt på øvelserne.

