ΠΨ ΦΗΜΑΣΙΖΕΣΑΙ ΜΙΑ ΤΓΦΟΡΔΙΑ ΟΣΑΝ ΜΑ ΔΙΝΕΣΑΙ Η 3η ΚΑΙ Η 5η ΣΗ
Με δοσμένη την 3η της

Όταν ϋχουμε ςαν δεδομϋνο τη 3η μιασ ςυγχορδύασ, χρηςιμοποιούμε τη νότα αυτό ςαν δεδομϋνο και προςθϋτουμε
δύο τρύτεσ εύτε μικρϋσ εύτε μεγϊλεσ, ανϊλογα με το εύδοσ που θϋλουμε να ςχηματύςουμε οι οπούεσ θα ϋχουν
απόςταςη από τη δοςμϋνη 3η η μύα ανιούςα 3η και η ϊλλη κατιούςα 3η.
Δηλαδό για να ςχηματύςω μεύζονα ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε
αναλογύα με αυτόν ανιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μικρόσ και μύα κατιούςα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον δοςμϋνο
φθόγγο 3η μεγϊλη.

Για να ςχηματύςω ελϊςςονα ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε αναλογύα
με αυτόν ανιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μικρόσ και μύα κατιούςα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον δοςμϋνο φθόγγο 3η
μικρό.

Για να ςχηματύςω ελαττωμϋνη ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε
αναλογύα με αυτόν ανιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μικρόσ και μύα κατιούςα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον δοςμϋνο
φθόγγο 3η μικρό.

Για να ςχηματύςω αυξημϋνη ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε αναλογύα
με αυτόν ανιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μεγϊλησ και μύα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον δοςμϋνο φθόγγο 3 η μεγϊλησ.

Με δοσμένη την 5η της
Όταν ϋχουμε ςαν δεδομϋνο τη 3η μιασ ςυγχορδύασ, χρηςιμοποιούμε τη νότα αυτό ςαν δεδομϋνο και προςθϋτουμε
δύο τρύτεσ εύτε μικρϋσ εύτε μεγϊλεσ, ανϊλογα με το εύδοσ που θϋλουμε να ςχηματύςουμε οι οπούεσ θα ϋχουν
απόςταςη από τη δοςμϋνη 3η η μύα ανιούςα 3η και η ϊλλη κατιούςα 3η.

Όταν ϋχουμε ςαν δεδομϋνο τη 5η μιασ ςυγχορδύασ, χρηςιμοποιούμε τη νότα αυτό ςαν δεδομϋνο και προςθϋτουμε
μύα κατιούςα τρύτη μικρό ό μεγϊλη και μύα κατιούςα 5η καθαρό, ελαττωμϋνη ό αυξημϋνη ανϊλογα με το εύδοσ
που θϋλουμε να ςχηματύςουμε και ςε αναλογύα αντύςτοιχη με τον δοςμϋνο φθόγγο.
Δηλαδό για να ςχηματύςω μεύζονα ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε
αναλογύα με αυτόν κατιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μικρόσ ό μεγϊλησ και μύα κατιούςα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον
δοςμϋνο φθόγγο 5ησ καθαρόσ, ελαττωμϋνησ ό αυξημϋνησ.

Για να ςχηματύςω ελϊςςονα ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε αναλογύα
με αυτόν κατιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μεγϊλησ και μύα κατιούςα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον δοςμϋνο φθόγγο 5 η
καθαρό.

Για να ςχηματύςω ελαττωμϋνη ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε
αναλογύα με αυτόν κατιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μικρόσ και μύα κατιούςα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον δοςμϋνο
φθόγγο 5η ελαττωμϋνη.

Για να ςχηματύςω αυξημϋνη ςυγχορδύα, θα προςθϋςω ςτο δοςμϋνο φθόγγο μια νότα που θα εύναι ςε αναλογύα
με αυτόν κατιούςα ςε διϊςτημα 3ησ μεγϊλησ και μύα νότα πϊλι ςε αναλογύα με τον δοςμϋνο φθόγγο 5η αυξημϋνη.

ΜΟΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΜΟΤΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ
Η ορολογύα ςτην μουςικό,ϋχει παρθεύ με βϊςει ιταλικών ονομαςιών όπωσ θα δούμε παρακϊτω αναλυτικότερα.

ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Η μουςικό εκτϋλεςη, για να εύναι ςωςτό πρϋπει να ςυνυπϊρχουν ταυτοχρόνοσ τα τρύα παρακϊτω επύπεδα:
1. Σο tempoo , δηλαδό το επύπεδο τησ ρυθμικόσ αγωγόσ
2. Χρωματιςμόσ, δηλαδό το επύπεδο δυναμικόσ
3. Σο επύπεδο του χαρακτόρα, του ύφουσ και τησ ϋκφραςησ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΥΟΡΜΑ
Ωσ μουςικό φόρμα, ορύζουμε εκεύνο το ςτοιχεύο ςτη μουςικό που διερευνϊ την ϋννοια τησ μουςικόσ ςύνταξησ. Η
μουςικό ςύνταξη, εύναι αυτό που αναγνωρύζεται από ςυγκεκριμϋνουσ κανόνεσ που διϋπουν τισ φρϊςεισ και των
περιόδων ό των τμημϊτων ό το εύδοσ τουσ. Δηλαδό ςτη κλαςςικό μουςικό φούγκα, rondo,allegro, sonata,
invention , θϋμα και παραλλαγϋσ κλπ. . τη ςύγχρονη, AABA, ABA, δωδεκϊμετρα blues κλπ. όλα αυτϊ, εύναι
ςτοιχεύα που αναλύονται ςτην μορφολογύα τησ μουςικόσ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΝΙΑ
Με τον όρο αρμονύα, εννοούμε την ταυτόχρονη χρόςη ςυγχορδιών. Η μελϋτη τησ, περιλαμβϊνει τισ ςυγχορδύεσ
και τη ν καταςκευό τουσ, τισ ςυνδϋςεισ μεταξύ τουσ, τισ βαθμύδεσ κλπ. . την παραδοςιακό jazz πχ, ι ςυγχορδύεσ
παύρνουν το όνομϊ τουσ από διϊφορα ςύμβολα που δεύχνουν τι ιδιότητεσ ϋχουν αλλϊ και από την τονικό τουσ
βαθμύδα. τη μοντϋρνα μουςικό, jazz, όπωσ και ςτη ρομαντικό, μπαρόκ κλπ. η ςημειογραφύα των ςυγχορδιών,
πολλϋσ φορϋσ ενιςχύεται από επεκτϊςεισ. Με τον όρο επϋκταςη, εννοούμε ϋνα επιπλϋον μϋλοσ μιασ ςυγχορδύασ
που δημιουργεύ ιδιαύτερο χρωματιςμό.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΣΙΣΙΞΗ
Αντύςτιξη εύναι η αλληλεπύδραςη μελωδικών γραμμών και πολυφωνύασ και αναφϋρεται ςτη ςχϋςη
διαφορετικών ανεξϊρτητων φωνών και αυτό εύναι που πολλϋσ φορϋσ την κϊνει να διαχωρύζεται από την
αρμονύα.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΗ
Με την ονομαςύα υφό ςτην μουςικό, εύναι ο ςυνδυαςμόσ των μελωδικών, ρυθμικών και αρμονικών ςτοιχεύων ςε
μύα ςύνθεςη τα οπούα καθορύζουν την ςυνολικό ποιότητα του όχου ςτο κομμϊτι. υχνϊ, η ςχϋςη με το εύροσ των
φωνών και την τϊςη διακρύνονται ανϊλογα με τον αριθμό των φωνών και τη μεταξύ τουσ ςχϋςη. Η
κατηγοριοπούηςη των τύπων τησ, γύνεται με γνώμονα τον αριθμό και την ςχϋςη των μερών που
προςδιορύζονται και αναλύονται με υφολογικϊ ςτοιχεύα: PM (πρωτοβϊθμια μελωδύα), SM (δευτερεύουςα
μελωδύα) PSM (υποςτηρικτικό παρϊλληλη μελωδύα) SS (ςτατικό υποςτόριξη) ES (αρμονικό υποςτόριξη) RS
(ρυθμικό υποςτόριξη) και HRS (αρμονικό και ρυθμικό υποςτόριξη).

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΗΦΟΓΦΡΨΜΑ
Ωσ ηχόχρωμα ορύζεται η ποιότητα του φθόγγου ό του τόνου που παρϊγεται από διϊφορουσ παραγωγούσ όχων.
Δηλαδό φωνϋσ, μουςικϊ όργανα κλπ. . Εύναι αυτό που μασ δύνει την αύςθηςη ότι ο ϋνασ όχοσ διαφοροποιεύται
από κϊποιον ϊλλο ακόμα και αν ϋχουν την ύδια ϋνταςη και ςυχνότητα. Πχ. Πιϊνο με όργανο, πιϊνο με κιθϊρα.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΥΡΑΗ
Έκφραςη εύναι τα ςτοιχεύα που δημιουργούν διαφορετικότητα ςτην μουςικό και δεν ϋχουν ςχϋςη με τον ρυθμό,
το ηχόχρωμα, ό το τονικό ύφοσ και περιϋχουν δυναμικϋσ και ϊρθρωςη.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΡΤΘΜΟ ΚΑΙ ΠΑΛΜΟ
Ο ρυθμόσ ενόσ μουςικού τμόματοσ, τραγουδιού, κομματιού, προκύπτει από το ϊκουςμα τησ διϊρκειασ των όχων
ςυνδυαςτικϊ όμωσ πϊντα με τον τονιςμό.
Παλμόσ ό αλλιώσ χρόνοσ, ορύζονται τα διαδοχικϊ ςυνεχόμενα χτυπόματα ύςου χρόνου που αντιλαμβανόμαςτε
ακούγοντασ κϊποιο τραγούδι, μουςικό κλπ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΡΤΘΜΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
Ρυθμικό αγωγό εύναι η ταχύτητα ενόσ κομματιού υπό την ϋννοια του αν παύζεται γρόγορα, αργϊ , μϋτρια κλπ. το
οπούο αποτελεύται από ϋνα ςύνολο λϋξεων που γρϊφεται πϊνω από το πρώτο πεντϊγραμμο μιασ παρτιτούρασ ό
του μουςικού κειμϋνου.
Οι βαςικότεροι όροι ρυθμικόσ αγωγόσ εύναι:
Grave: βαριϊ και αργϊ

υνοδευτικϊ των όρων ρυθμικόσ αγωγόσ:

Largo: πλατιϊ και αργϊ

Poco: λύγο

Lento: πϊρα πολύ αργϊ

Poco a poco: λύγο - λύγο

Larghetto: αργϊ

Un poco piu: λύγο πιο πολύ

Adagio: πολύ αργϊ

Piu: περιςςότερο

Andante: βατϊ αργϊ

Molto Piu: πολύ περιςςότερο

Andantino: λύγο αργϊ

Non molto: όχι πολύ

Allegretto: λύγο πιο γρόγορα, λύγο εύθυμο

Non tanto: όχι τόςο πολύ

Allegro: γρόγορα

Non troppo: όχι πϊρα πολύ

Presto: πολύ γρόγορα

Assai:πολύ

Prestissimo: πϊρα πολύ γρόγορα

Molto: αρκετϊ

Moderato: μϋτρια ταχύτητα

Quasi: περύπου ςαν

ΑΛΛΑΓΕ ΡΤΘΜΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
Οι αλλαγϋσ ςτο tempo , γύνονται κατϊ την διϊρκεια ενόσ κομματιού και δημιουργούνται από ανϊγκεσ ϋκφραςησ
κλπ δηλαδό
Al libitum/ a piacere / senza tempo: με ελεύθερο τϋμπο
Tempo / a tempo / primo tempo: επαναφορϊ ςτο αρχικό τϋμπο
Animato: ϋμψυχα, με ζωντϊνια, ζωηρϊ
Accelerando: με επιτϊχυνςη
Piu mosso: κϊπωσ πιο «κινούμενο»
Stringendo: πιο γρόγορα πιεςτικϊ, ςφιχτϊ
Stretto: αυςτηρϊ και ςτενϊ, ςφιχτϊ
Doppio movimento: με διπλό κύνηςη
Allargando: με διερεύνηςη και διαπλϊτυνςη
Rllentando: με επιβρϊδυνςη
Ritardando: ςταδιακϊ πιο αργϊ
Ritenuto: απότομα πιο αργϊ
Slargando: πιο πλατιϊ αργϊ
Slentando: πιο χαλαρϊ αργϊ
Sostenuto: ςυγκρατημϋνα λύγο πιο αργϊ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ/ΔΤΝΑΜΙΚΗ
Χρωματιςμό ό δυναμικό ςε ϋνα μουςικό κομμϊτι, εννοούμε την ϋνταςη των φθόγγων δηλαδό την αυξομεύωςό
τουσ αν θα πρϋπει να τα παιχτεύ δυνατϊ, ςιγανϊ κλπ. και για αυτό τον λόγο υπϊρχουν κϊποια ςύμβολα που
μπορεύ να ςυναντόςουμε πϊνω ςε ϋνα μουςικό κεύμενο, τα οπούα λϋγονται ςημεύα χρωματιςμού. Οι δυναμικϋσ
ϋχουν ςύμβολα τα οπούα μασ βοηθούν να κατανοόςουμε το πώσ θα ερμηνευτεύ ϋνα μουςικό κομμϊτι.

P: piano, ςιγϊ
Pp pianissimo, πολύ ςιγϊ
Ppp piano pianissimo, πϊρα πολύ ςιγϊ
Mp mezzo piano, μιςό ςιγϊ
Poco p: un poco piano, λύγο ςιγϊ
Sot v/ Mez v: sotto voce, mezza voce. με το μιςό τησ φωνόσ

Poco f: un poco forte, λύγο δυνατϊ
Mf, mezzo forte: λύγο δυνατϊ
F: forte, δυνατϊ
Ff: fortissimo, πολύ δυνατϊ
Fff: forte fortissimo, πϊρα πολύ δυνατϊ
Sf: stornando/Marc., marcato: απότομα δυνατϊ

Cresc.: crescendo, αύξηςη ϋνταςησ του όχου

Dim.¨diminuendoό decrescendo, μεύωςη ϋνταςησ του όχου
αύξηςη τησ ϋνταςησ και μετϊ μεύωςη τησ ϋνταςησ του όχου

Legato. Σοποθετεύται δεμϋνο και μπαύνει πϊνω ΄ξ κϊτω από διαφορετικούσ
φθόγγουσ παύζοντασ τισ νότεσ δεμϋνεσ», χωρύσ να ακούγονται χωριςμϋνεσ

Portamento. ημαύνει ότι παύζουμε τισ νότεσ ούτε πολύ χωριςμϋνεσ ϊλλα ούτε και
πολύ ενωμϋνεσ

ό

Staccato. Αυτό ςθμαίνει ότι οι νότεσ κα παιχτοφν ςτιγμιαία

χωριςμζνεσ

Marcatto. θμαίνει ότι οι νότεσ κα παιχτοφν απότομα δυνατά

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΘΡΨΗ
Ωσ ϊρθρωςη ςτην μουςικό, ορύζεται η εκτϋλεςη που επηρεϊζει την ςυνϋχιςη ό την μετϊβαςη ενόσ φθόγγου ςε
ϊλλο ό μεταξύ πολλών φθόγγων. Διαφορετικού τύποι ϊρθρωςησ με διαφορετικό ιδιότητα, βοηθούν ςτο να

ερμηνεύςουμε κατϊλληλα ϋνα ϋργο. Σοποθετούνται πϊνω ό κϊτω από το φθογγόςημο και ωσ τϋτοιοι
χαρακτηρύζονται τα staccato, legato, rinforzando, sforzando, accent. Stacatissimo, slur και phrase mark.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ
Εννοοφμε τα ςφμβολα που τοποκετοφνται πάνω ι κάτω από τισ νότεσ και ομορφαίνουν το άκουςμά τουσ, εξ’ ου και θ
ζννοια ςτολίδια.

Arpegio. Αυτό το ςφμβολο το ςυναντάμε ςε δφο ι περιςςότερεσ νότεσ οι οποίεσ είναι γραμμζνεσ μαηί διαδοχικά
(όχι ταυτόχρονα) και όπου πάιηονται γριγορα και διαδοχικά θ μία μετά τθν άλλθ
Για παράδειγμα

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΟΛΕ
Εύναι εκεύνα τα ςημϊδια που μασ βοηθούν αντύ να γρϊφουμε ξανϊ και ξανϊ το ύδιο πχ μϋτρο να επαναλϊβουμε
μϋρουσ του κομματιού ό και ολόκληρο.
Εάν ςυναντιςουμε το ςθμείο τθσ παραπομπισ δεφτερθ φορά, αυτό ςθμαίνει πωσ πρζπει να γυρίςουμε ξανά εκεί
που το ςυναντιςαμε για πρϊτθ φορά, επαναλαμβάνοντασ μζχρι το τζλοσ ι μζχρι να ςυναντιςουμε τθν λζξθ fine.

Εάν κζλουμε να επαναλάβουμε δφο φορζσ ζνα μζροσ ενόσ κομματιοφ, τότε τοποκετοφμε ανάμεςα του μζτρου/των
μζτρων δφο διπλζσ γραμμζσ με διπλι τελεία από τθν μζςα πλευρά υποδεικνφοντασ ζτςι το μζροσ που κα
επαναλθφκεί

Εάν κζλουμε να επαναλάβουμε το ίδιο μζτρο για μία ι και περιςςότερεσ φορζσ, για να μθν το γράφουμε ξανά και
ξανά, ςθμειϊνετε ςτο πεντάγραμμο ωσ εξισ:

Εάν κζλουμε να επαναλάβουμε κάποιο ςθμείο, αλλάηοντασ ζνα ι περιςςότερα μζτρα, τότε τθν δεφτερθ φορά
ςθμειϊνουμε πάνω του τα εξισ:

Εάν κζλουμε να επαναλάβουμε ζνα ςφνολο φκόγγων ςτο ίδιο μζτρο, αυτό γίνεται με το ςφμβολο // να δείχνει ότι το
ίδιο ςφνολο κα επαναλθφκεί 3 φορζσ

D.C. Σο λεγόμενο "Da Capo Al Fine". Αυτόσ ο ςυμβολιςμόσ, ςθμαίνει ότι το κομμάτι κα παιχτεί από τθν
αρχι μζχρισ ότου ςυναντιςουμε τθν λζξθ fine.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΠΕΣΖΙΟ ΚΑΙ ΓΚΛΙΑΝΣΟ
Αρπζτηιοσ ι αρπζη ετυμολογικά ςτθ μουςικι, ςθμαίνει ανάλυςθ ςυγχορδίασ. τθ πράξθ αυτό ςθμαίνει πωσ οι νότεσ
παίηονται διαδοχικά θ μία μετά τθν άλλθ/
Γκλιςςάντο είναι μια ςειρά από χρωματικζσ ι διατονικζσ νότεσ που ενϊνουν δφο κφριουσ φκόγγουσ και οφείλουν να
παιχκοφν μζςα ςτο τζμπο του μζτρου.
Οι ςυμβολιςμοί τουσ είναι αυτοί

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΚΣΤΛΙΜΟΙ
Προκειμζνου να διευκολυνκοφμε όταν κα παίξουμε ζνα μουςικό κομμάτι, χρθςιμοποιοφμε αρικμοφσ και ςφμβολα
ανάλογα, πάνω ι κάτω από τθν νότα που κα δείξουμε με αυτό πιο δάχτυλο κα χρθςιμοποιιςουμε για να γίνει πιο
εφκολθ θ διαδικαςία του παιξίματοσ. Αυτό ςυνικωσ βοθκάει κάποιον αρχάριο που ακόμα ψάχνει τα πατιματα του ι
κάποιο δφςκολο μουςικό ζργο με πολλζσ νότεσ ςε ζνα μζτρο ι και παραπάνω από ζνα πεντάγραμμα. Οι ςυμβολιςμοί
αυτοί, ονομάηονται δακτυλιςμοί.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ, ΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΥΡΑΗ
Εκτόσ από όλουσ τουσ παραπϊνω όρουσ που εύδαμε, υπϊρχουν και ϊλλοι όροι οι οπούοι λειτουργούν
ςυμπληρωματικϊ και μεταβϊλλουν τον χαρακτόρα, την ϋκφραςη και το ύφοσ του μουςικού κειμϋνου
Affetuoso: ςυμπαθητικϊ, ςτοργικϊ

Espressivo: εκφραςτικϊ

Agitato: με ταραχό

Furioso: ϋξαλλα

Amabile: γλυκϊ

Giocoso: παιχνιδιϊρικα

Amoroso: τρυφερϊ

Gioioso:χαρούμενα

Appassionato: παθιαςμϋνα

Grazioso: χαριτωμϋνα

Ardito: τολμηρϊ

Imperioso: δεςποτικϊ, αγϋρωχα

Brillandte: λαμπρϊ

Innocente: αθώα

Brioso ό Conbrio: με ζϋςη

Lacrimoso: δακρυςμϋνα

Cantabile: μελωδικϊ, τραγουδιςτϊ

Malinconico: με μελαγχολύα

Capriccioso: ιδιότροπα

Mesto: λυπημϋνα

Con allegrezza: με χαρϊ

Maestoso: με μεγαλοπρϋπεια

Con anima: με ψυχό

Nobile: ευγενικϊ

Con bravura: με επιδεξιότητα

Patetico: θλιβερϊ, αξιολύπητα

Con delicatezza: μαλακϊ

Pomposo: με ύφοσ πομπώδεσ

Con dolore: με πόνο

Religioso: θρηςκευτικϊ

Con espressione: με ϋκφραςη

Risoluto: αποφαςιςτικϊ

Con grazia: ομαλϊ, χαριτωμϋνα

Semplice: απλϊ

Con gusto: με γούςτο

Schero: παιχνιδιϊρικα

Con fuoco: με φωτιϊ

Shezando: παιχνιδιϊρικα

Con moto: κϊπωσ ταχύτερα

Sostenuto: ςυγκρατημϋνα

Con spirito: με πνεύμα

Teneramente: με ακρύβεια

Con tenerezza: με ευαιςθηςύα, με τρυφερότητα

Tempo giusto: ςτον κανονικό ρυθμό

Delicatamente: ελαφρώσ μαλακϊ

Tranquillo: όςυχα

Disperato: απελπιςμϋνα

Tristemente: θλιμμϋνα

Dolce: γλυκϊ

Vivo: πολύ ζωηρϊ, ζωντανϊ

Drammatico: δραμτικϊ

Vivace: ζωηρϊ (περύπου presto= 180)

Energico: με ενϋργεια

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΥΡΑΗ ΚΑΙ ΥΡΑΖΑΡΙΜΑ (ΑΝΑΠΝΟΕ ΚΑΙ ΠΑΤΕΙ ΣΟΤ)
Μουςικό φρϊςη, λϋμε μικρϊ ό μεγαλύτερα ςύνολα όχων, τα οπούα ςυμπληρώνουν μια λογικό μουςικό ενότητα.
Οι μουςικϋσ φρϊςεισ μεταξύ τουσ, χωρύζονται από «αναπνοϋσ» ποικύλησ διϊρκειασ, δημιουργώντασ μασ το
αύςθημα που θα εύχαμε όταν ακούγαμε ςε ϋναν προφορικό λόγο κϊποιο κόμμα, ϊνω τελεύα, τελεύα κλπ
Με τον όρο φραζϊριςμα, εννοούμε τον διαχωριςμό ενόσ μουςικού κομματιού ςε φρϊςεισ και προςδύδει
φυςικότητα και αληθοφϊνεια ςτην εκτϋλεςη, πολλϋσ φορϋσ, ϋνα μουςικό κομμϊτι δεν ϋχει τϋτοια
ςημειογραφύα για τον οποιοδόποτε λόγο. Επομϋνωσ ο εκτελεςτόσ, υποχρεούται να επϋμβει ερμηνευτικϊ με μια
διαδικαςύα «ςτύξησ» δηλαδό τισ αναπνοϋσ, ανακαλύπτοντασ πρωτύςτωσ την λογικό των φρϊςεων μϋςα από
αυτό. Έτςι με αυτόν τρόπο, ο εκτελεςτόσ, προςθϋτει ανϊλογα με την μουςικότητα, την ευαιςθηςύα και την
εκφραςτικότητα του, αυτό που λϋμε την δικό του «πινελιϊ» ςτο μουςικό κομμϊτι.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΟΙΚΙΛΜΑ
Σο ποίκιλμα είναι όταν ζνασ ξζνοσ -προσ τθν αρμονία- φκόγγοσ, o οποίοσ ακοφγεται βθματικά μετά από ζναν κφριο
φκόγγο, υψθλότερα ι χαμθλότερα για να ξαναγυρίςει ςτον αρχικό κφριο φκόγγο. Αυτόσ ο ενδιάμεςοσ ξζνοσ
φκόγγοσ λζγεται ποίκιλμα. Παρουςιάηεται ςε αςκενι μζρθ του μζτρου και ονομάηεται επίςθσ auxiliary tone ι
neighbor note.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΥΘΟΓΓΟΙ
Μουςικϊ, ξϋνουσ φθόγγουσ, ονομϊζουμε τισ νότεσ οι οπούεσ δεν ανόκουν ςτην «πραγματικό» ενόσ μουςικού
κομματιού και καλλωπύζουν, ςτολύζουν δηλαδό την μελωδύα. Λειτουργούν ςυνδυαςτικϊ με τισ ϊλλεσ νότεσ τησ
ςυγχορδύασ και δημιουργούν μύα ϊλλη βαθμύδα (αρμονύα), η οπούα βρύςκεται εύτε μια 3η πϊνω εύτε μια 3η κϊτω
από την πραγματικό βαθμύδα. Αν ο μη κοινόσ φθόγγοσ κινηθεύ, τότε θα μασ δώςει αντύςτοιχα μύα ϊλλη
ςυγχορδύα.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΤΙΔΕ
Με τον όρο αλυςίδα, εννοοφμε τθν επανάλθψθ ενόσ αρμονικοφ ι μελωδικοφ μοτίβου ςε διαφορετικζσ βακμίδεσ
αντίςτοιχα και που μασ δίνει τθν αίςκθςθ μιασ κατευκυνόμενθσ μουςικισ κίνθςθσ και ονομάηεται μελωδικι ι
αρμονικι αλυςίδα
Οι επαναλιψεισ του κάκε μοτίβου, ονομάηονται κρίκοι ι επαναλιψεισ αλυςίδασ.
Θ αλυςίδα χαρακτθρίηεται από τα κάκετα επαναλαμβανόμενα αρμονικά διαςτιματα μεταξφ δφο φωνϊν, τα οποία
ονομάηονται γραμμικά διαςτθμικά μοτίβα
Διατονικι αλυςίδα είναι αυτι που περιορίηει τουσ φκόγγουσ μζςα ςε μια τονικότθτασ
Μετατροπικι αλυςίδα είναι αυτι που μετατρζπει τθν αρχικι τονικότθτα ςε άλλθ
Οι αλυςίδεσ είναι ςθμαντικζσ για τθν αρμονία, τθν αντίςτιξθ, τα επειςόδια και τθν φοφγκα
κοπόσ τουσ είναι να επιτελζςουν μια λειτουργία ςε ζνα τμιμα τθσ ςυνκζςεωσ θ οποία κακορίηεται από τον τρόπο
με τον οποίο κα χρθςιμοποιθκεί.
Οι βαςικοί τφποι των αλυςίδων είναι
Α) με κατιοφςεσ 3εσ
Β) με ανιοφςεσ 4εσ
Γ) με 5εσ κατιοφςεσ
Δ) με 5εσ ανιοφςεσ
Ε) με τθν διαδοχι τθσ ανιοφςασ 5θσ-6θσ
Η) με τθν διαδοχι τθσ κατιοφςασ 5θσ-6θσ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΘΕΗ
Ζκκεςθ είναι το τμιμα εκείνο ενόσ ζργου ι ενόσ μζρουσ ζργου, ςτο οποίο ο ςυνκζτθσ παρουςιάηει ατόφιο το κζμα
ι τα κζματα του ζργου. Αν υπάρχουν δφο κζματα, το πρϊτο παρουςιάηεται ςτθ βαςικι τονικότθτα του ζργου και το
δεφτερο ςτθν τονικότθτα τθσ δεςπόηουςασ, αν θ βαςικι τονικότθτα είναι μείηονα, ι ςτθν τονικότθτα τθσ ςχετικισ

μείηονασ, αν θ βαςικι τονικότθτα είναι ελάςςονα. Χαρακτθριςτικό τθσ ζκκεςθσ είναι θ τονικι ςαφινεια και
ςτακερότθτα, που εξαςφαλίηεται με το άκουςμα των κλιμάκων που αναφζρκθκαν πιο πάνω. Μετά τθν ζκκεςθ
ακολουκεί ςυνικωσ θ ανάπτυξθ του κζματοσ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΕΠΕΙΟΔΙΑ
Επειςόδια είναι οι παρεμβολζσ που γίνονται ανάμεςα ςτθν ζκκεςθ, ςτα οποία αξιοποιοφνται μόνο μοτίβα του
κζματοσ, του αντικζματοσ ι τθσ απάντθςθσ μζχρι το επόμενο άκουςμα ολόκλθρου του κζματοσ.
ο γενικόσ τουσ κανόνασ είναι ότι θ ροι τθσ φοφγκασ δεν πρζπει να εμφανίηει τομζσ, αλλά αντίκετα να επιτείνει
ςυνεχϊσ το αίςκθμα τθσ ζνταςθσ που κα κορυφωκεί ςτθν κορϊνα και κα λυκεί με τθν επανζκκεςθ. Κακϊσ θ
επόμενθ «ζκκεςθ» κα παρουςιάςει το κζμα ςε άλλθ τονικότθτα, μια βαςικι υποχρζωςθ του επειςοδίου που
ακολουκεί το τζλοσ τθσ ζκκεςθσ είναι να οδθγιςει από τθν τελικι τονικότθτα τθσ πρϊτθσ ζκκεςθσ ςτθν αρχικι
τονικότθτα τθσ επόμενθσ ζκκεςθσ.

ΛΟΙΠΕ ΜΟΤΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ
BWV: είναι ο κατάλογοσ των ζργων του Johan Sebastian Bach (Bach Werksverzeichnis_
Άλτο, κοντράλτο: θ χαμθλότερθ γυναικεία φωνι. Μεςόφωνοσ, όργανο μια οικογζνειασ με δεφτερθ ι τρίτθ φωνι
Αντίςτιξθ: είναι πολυφωνικόσ ςυνδυαςμόσ περιςςότερων μελωδικϊν γραμμϊν δθμιουργϊντασ αρμονικό ςφνολο
Αρμονία: όταν δφο ι περιςςότεροι φκόγγοι ςυνθχοφν
Άρια: ςόλο φωνι με ςυνοδεία ορχιςτρασ
Αρπζτηιο: αρπζη, άρπιςμα. Θ εκτζλεςθ των φκόγγων μιασ ςυγχορδίασ διαδοχικά αλλά όχι ταυτόχρονα
Βαρφτονοσ Είναι αντρικι φωνι θ οποία τοποκετείται μεταξφ μπάςου και τενόρου. Όργανο μιασ οικογζνειασ με
φωνι μετά τον τενόρο και πριν τον μπάςο
Γκαμελάν: αφορά ορχιςτρα κρουςτϊν μουςικϊν οργάνων τθσ Ινδονθςίασ
Γκιλλςάντο : ςθμαίνει πζραςμα "γλιςτρϊντασ" από τον ζναν ιχο ςτον επόμενο
Διάτρθςθ: είναι θ τροποποίθςθ ςτο άνοιγμα ενόσ ςωλινα του μουςικοφ οργάνου. πχ τρομπόνι
Ζγχορδο: είναι το μουςικό όργανο το οποίο ζχει χορδζσ και μπορεί να παιχτεί με δάχτυλα ι πζνα ι δοξάρι
χορευτικό κλπ.
Ενορχιςτρωςθ: θ διαδικαςία καταμεριςμοφ των ιχων ςε μία ςφνκεςθ για τα όργανα τθσ ορχιςτρασ
Εξαιρετικι, εξοικονομιςιμθ: Θ ιδιότθτα τθσ ςταδιακισ φωνισ που οδθγεί ςε μια ενιαία φωνι καλείται ΦωνιΟδθγόσ parsimony. Δθλαδι για παράδειγμα, δφο τριάδεσ (μείηονασ ι ελάςςονασ) μοιράηονται δφο κοινοφσ τόνουσ
και μποροφν να ςυνδεκοφν με βθματικι φωνι που οδθγεί τθν τρίτθ φωνι αν και μόνο αν ςυνδζονται με ζναν από
τουσ μεταςχθματιςμοφσ L, P, R.
Ετοφντε: ςπουδι, άςκθςθ
Θζμα: ςτθ μουςικι, ονομάηεται μια μουςικι ιδζα θ οποία αποτελεί το βαςικό ςτοιχείο ςτθ δομι μιασ ςφνκεςθ,
ενόσ μουςικοφ ζργου και μπορεί να δεχτεί παραλλαγζσ και ανάπτυξθ
Θεμζλιοσ: είναι ο αρχικόσ – πρϊτοσ φκόγγοσ μια ςυγχορδίασ και μασ δίνει το όνομα τθσ
Κκουαλ , aequal, aequalis: ςυνκζςεισ ςτο ίδιο φψοσ για όργανο και φωνι
Καβατίνα: είναι θ απλουςτευμζνθ μορφι τθσ άριασ και αφορά λυρικό τραγοφδι όπερασ
Κάντα: ουρά, δθλαδι ο επίλογοσ ςτο τζλοσ ενόσ μουςικοφ ζργου
Καντάτα: είναι κρθςκευτικό ι κοςμικό πολυμερζσ ζργο ςε λυρικό φφοσ
Καντζντςα: είναι το δεξιοτεχνικό ςόλο ςτο μουςικό όργανο ι τθν φωνι
Καρατίβα, Καβάτα: λυρικό τραγοφδι όπερασ. Είναι θ απλοφςτερθ μορφι άριασ
Κοράλ: πολυφωνικό μουςικό ςχιμα με διαφορετικζσ φωνζσ που παίηονται ςτον ίδιο ρυκμό, αλλά ζχουν
διαφορετικά τονικά φψθ. πρόκειται γα χορωδιακό προτεςταντικισ εκκλθςίασ
Κλαςςικι εποχι: ςτθν μουςικι, αφορά τθν εποχι θ οποία χρονολογείται από το 1770 ζωσ το 1830
Κόλλα πάρτε, κόλλα βότςε Colla parte, colla voce: πρόκειται για ζνδειξθ που αφορά τθν ςυνοδεία, ϊςτε να
ακολουκεί προςεκτικά και ευζλικτα τθν φωνι
Κολλζγκνιο: ςτα κρουςτά ςθμαίνει χτφπθμα με ξφλο και όχι με τθν μπαγκζτα ενϊ ςτα ζγχορδα, επίςθσ χτφπθμα με
ξφλο αντί για το δοξάρι
Κοντςερτίνο: μικρό κοντςζρτο

Κοντςζρτο: ςφνκεςθ, ςυνικωσ τριμερισ, ςτθνbοποία γίνεται αντιπαράκεςθ ενόσ οργάνου με τθν ςυνολικι
ορχιςτρα. Ονομάηεται και λανκαςμζνα ςυναυλία
Κοντςζρτο γκρόςο: μεγάλο κοντςζρτο. Πολυμερισ δθλαδι ςφνκεςθ για ορχιςτρα εποχισ μπαρόκ όπου γίνεται
αντιπαράκεςθ μιασ μικρισ ομάδασ μουςικϊν οργάνων με τθν ςυνολικι ορχιςτρα
Κουαρτζτο: μουςικό ζργο για τζςςερισ φωνζσ ι όργανα
Κουιντζτο: μουςικό ζργο για πζντε φωνζσ ι όργανα
Κυλινδρικόσ ςωλινασ: είναι ο ςωλινασ που ζχει ςτακερι διατομι θ οποία δεν μεταβάλλεται κατά μικοσ του άξονα
Κωνικόσ ςωλινασ: είναι ο ςωλινασ με μεταβαλλόμενθ διατομι κατά μικοσ του άξονα
Μαηοφρκα: είναι είδοσ χοροφ τθσ Πολωνίασ ςε ¾
Μελωδία: είναι θ διαδοχικι ςειρά μουςικϊν φκόγγων και ιχων διαφορετικϊν διαςτθμάτων και τονικοφ φφουσ,
που ενοποιθμζνοι μασ δίνουν ζνα θχθτικό αποτζλεςμα
Μινουζτο: αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ ςτισ ςουίτεσ τθσ εποχισ μπαρόκ, ςτισ ςονάτεσ και ςτισ ςυμφωνίεσ τθσ
κλαςςικισ εποχισ. Είναι επίςθσ είδοσ γαλλικοφ χοροφ ςε 3/4
Μζροσ: θ αυτοτελισ υποδιαίρεςθ ενόσ μουςικοφ κομματιοφ
Μετατροπία: ονομάηεται το πζραςμα από μια τονικότθτα ςε μια άλλθ
Μοτίβο: είναι το μικρότερο μελωδικό ι ρυκμικό ςχιμα
Μπαρόκ: ςτθν μουςικι, αφορά τθν εποχι που χρονολογείται από το 1600 ζωσ το 1750
Μπάςο κοντινιοφο: ςυνεχζσ βάςιμο. υνοδεία οργάνου ςτθν εποχι μπαρόκ με ςυνεχι διαδοχι ςυγχορδιϊν
Μπάςοσ: βακφφωνοσ, όργανο μιασ οικογζνειασ με τθν χαμθλότερθ ι τθν δεφτερθ χαμθλότερθ φωνι
Nεο-Ριμαννιακι κεωρία: Είναι μια πλαδαρι ςυλλογι από ιδζεσ που υπάρχουν ςτα γραπτά των κεωρθτικϊν τθσ
μουςικισ όπωσ ο Ντζιβιντ Λίνιν, ο Μπράιαν Χιζρ, ο Richard Cohn και ο Henry Klumpenhouwer. Αυτό που ενϊνει
αυτζσ τισ ιδζεσ είναι μια κεντρικι ιδζα για τθ ςχζςθ αρμονιϊν απευκείασ μεταξφ τουσ, χωρίσ τθν απαραίτθτθ
αναφορά ςε ζναν τονιςμό.Θ κεωρία ςυχνά χρθςιμοποιείται όταν αναλφονται οι αρμονικζσ πρακτικζσ ςτθν φςτερθ
Ρομαντικι περίοδο που χαρακτθρίηεται από υψθλό βακμό χρωματιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ζργου των
Schubert, Liszt, Wagner και Bruckner.
Ντιβερτιμζντο: είναι θ πολυμερισ ςφνκεςθ για μικρι ορχιςτρα
Οκτάβα, ογδόθ: είναι το διάςτθμα που αποτελείται από οχτϊ φκόγγουσ και περιζχει 5 τόνουσ και 2 θμιτόνια
Όπερα: είναι μουςικό κεατρικό ζργο που αποτελείται από πράξεισ και αφορά τθν ορχιςτρα, τθν χορωδία ι ςόλο
φωνζσ
Οπερζτα: είναι θ ςφντομθ όπερα με πιο ανάλαφρο φφοσ. Περιζχει κωμικά ςτοιχεία και διαλόγουσ ςε πεηό λόγο
ορατόριο: είναι μεγάλο πολυμερζσ ζργο για ορχιςτρα, ςόλο φωνζσ και χορωδία. υνθκίηεται να ζχει κρθςκευτικό
περιεχόμενο με δραματικό χαρακτιρα και δεν ζχει τθν ςκθνικι δράςθ τθσ όπερασ
Ορχιςτρα: είναι ζνα ςφνολο μουςικϊν οργάνων με προκακοριςμζνο ρόλο όςον αφορά τθν εκτζλεςθ των
ςυνκζςεων
Ορχιςτρα δωματίου: είναι το ςφνολο μουςικϊν οργάνων από αποτελείται από 2 ζωσ 10 μουςικά όργανα.
Ορχιςτρα πνευςτϊν: είναι θ ορχιςτρα που αποτελείται από πνευςτά όργανα, ςυνικωσ χάλκινα
Ουβερτοφρα, οβερτοφρα: Είναι το ειςαγωγικό πρϊτο μζροσ τθσ ςουίτασ και αποτελεί τθν εναρκτιρια μουςικισ τθσ
ορχιςτρασ ςτο μπαλζτο, ςτθν όπερα κλπ
Οςτινάτο: Είναι μια ςυνεχϊσ επαναλαμβανόμενθ μουςικι φράςθ ι ρυκμόσ.
Παραλλαγι: είναι θ τροποποίθςθ του ρυκμοφ, τθσ αρμονίασ ι τθσ μελωδίασ ενόσ κζματοσ
Πζμπτθ: είναι το διάςτθμα πζντε φκόγγων που απαρτίηεται από τρείσ τόνουσ και ζνα θμιτόνιο
Ρεςιτάλ: λζγεται θ εκτζλεςθ μια μουςικισ ςφνκεςθσ από ζναν μουςικό (φωνι ι όργανο) ι με ςυνοδεία και άλλων
μουςικϊν
Ρετςιτατίβο: φωνθτικι απαγγελία
Πιτςικάτο: αφορά τα ζγχορδα και οι φκόγγοι παίηονται με νφξθ και όχι με το δοξάρι
Πόλκα: είδοσ τςζχικθσ μουςικισ ςε 2/4
Ρζκβιεμ νεκρϊςιμθ ακολουκία
Ροντό: είναι είδοσ ενόργανθσ ςφνκεςθσ που το κζμα του επανεμφανίηεται περιοδικά και ςυνοδεφεται από
επειςόδια τα οποία αντιπαρατίκενται ςτο κζμα
αλτάτο: αφορά ζγχορδα όπου το παίξιμο γίνεται με πθδιματα του δοξαριοφ
κζρτηο: αντικατζςτθςε το μινουζτο και είναι μζροσ τθσ ςυμφωνίασ με γριγορο ρυκμό. ετυμολογικζ ςθμαίνει
αςτείοσ
επτζτο: μουςικό ζργο για επτά φωνζσ ι όργανα
ερενάτα: μουςικι βραδινι, του δειλινοφ, θ οποία παίηεται ςε ανοικτό χϊρο. Είναι όμοια με το ντιβερτιμζντο
εξτζτο: μουςικό ζργο για ζξι φωνζσ ι όργανα
όλο: μουςικό ζργο για μία φωνι ι όργανο, το οποίο είναι κυρίαρχο ςε ζνα τμιμα του ζργου

ονάτα: είναι μουςικι ςφνκεςθ τριμερισ ι τετραμερισ για ζνα ι δφο όργανα, από τα οποία το ζνα είναι
πλθκτροφόρο (ςυνικωσ πιάνο). τθρίηεται ςτθν αντιπαράκεςθ δφο μουςικϊν κεμάτων, με ζκκεςθ, επαναφορά,
επεξεργαςία και κλείςιμο
οπρανίνο: είναι χαρακτθριςμόσ για μουςικό όργανο με υψθλότερο τόνο από τθν ςοπράνο. Αφορά τθ φλογζρα, το
κλαρινζτο και το ςαξόφωνο
οπράνο: είναι θ υψθλότερθ γυναικεία φωνι, υψίφωνοσ. Όργανο μιασ οικογζνειασ με πρϊτθ φωνι θ χαμθλότερθ
γυναικεία φωνι.
ουίτα: είναι είδοσ ενόργανθσ μουςικισ που αποτελείται από μια ςειρά ςυγκεκριμζνων χορευτικϊν μερϊν τθσ ίδια
τονικότθτασ
υγχορδία: είναι θ ςυνιχθςθ φκόγγων, ςυνικωσ τριϊν ι τεςςάρων. ε γενικζσ γραμμζσ ςυνικωσ εννοοφμε το
ςφνολο φκόγγων που αποτελοφνται από τθν κεμζλιο, τθν τρίτθ και τθν πζμπτθ.
υμφωνία: Βαςίηεται ςτθν ςονάτα και είναι πολυμερισ ορχθςτρικι ςφνκεςθ
υμφωνία κλαςςικι: Αφορά ςυμφωνία τθσ κλαςςικισ εποχισ κυρίωσ των Mozart, Beethoven, Haydn
υμφωνία κοτςετάντε: είναι ορχθςτρικι πολυμερισ ςφνκεςθ ανάμεςα ςτθ ςυμφωνία και του κοντςζρτου με δφο ι
περιςςότερα ςολιςτικά μουςικά όργανα
υμφωνικι ορχιςτρα: είναι θ ορχιςτρα που εκτελεί μουςικά ςυμφωνικά ζργα
υμφωνικι ποίθςθ: είναι είδοσ μουςικοφ ζργου που ευνοείται από περιςςότερθ ελεφκερθ ανάπτυξθ και ζκφραςθ
ιδεϊν ςυγκριτικά με τθν ςυμφωνία. Σον όρο τον εγκαινίαςε ο Frederic Liszt
Σενόροσ: θ υψθλότερθ αντρικι φωνι. Όργανο μιασ οικογζνειασ ,μετά τθν άλτο και πριν από τον μπάςο ι τον
βαρφτονο θ χαμθλότερθ γυναικεία φωνι.
Σοκκάτα: είναι αντιςτικτικι ςφνκεςθ πλθκτροφόρων οργάνων και χαρακτθρίηεται από εναλλαγζσ, ποικίλματα και
γριγορα περάςματα μεταξφ ςυγχορδιϊν
Σίμπο: θμαίνει τφμβοσ και είναι ςφνκεςθ ςτθ μνιμθ ενόσ ςυνκζτθ ι /και ποιθτι
Σίμπρε: είναι το θχόχρωμα
Σονικότθτα: είναι ζνα ςφνολο από κανόνεσ ςτο οποίο βαςίηονται οι ςχζςεισ των ιχων και θ δθμιουργία των
κλιμάκων τθσ μουςικισ
Σρζμολο: είναι θ ταχφτατθ επανάλθψθ του ίδιου φκόγγου "τρεμουλιαςτά"
Σρίλια: Δθλαδι γριγορθ επανάλθψθ του βαςικοφ φκόγγου με τον αμζςωσ επόμενο υψθλότερο
Σρίο: μουςικό ζργο για τρείσ φωνζσ ι όργανα
Σρίτθ: είναι ο διάςτθμα τριϊν φκόγγων που περιζχει δφο τόνουσ (για τθν μεγάλθ) και ζναν τόνο και ζνα θμιτόνιο
(για τθν μικρι)
Σοφτι: ςθμαίνει ότι παίηει ταυτόχρονα ολόκλθρθ θ ορχιςτρα
Φοφγκα: θμαίνει φυγι και είναι θ ανεπτυγμζνθ μορφι αντιςτικτικισ ςυνκζςεωσ που αντιπαρατίκενται δφο ι
περιςςότερεσ φωνζσ. Θ κάκε φωνι αρχίηει μόλισ θ προθγοφμενθ ζχει τελειϊςει "φυγι"
Φορτεπίανο, πιανοφόρτε: θ αυκεντικι ονομαςία για το πιάνο, θ οποία προιλκε εξ' αιτίασ τθσ ιδιότθτάσ του να
παίηει ςιγά, δυνατά κλπ
Φράςθ: με τον όρο αυτό εννοοφμε τθν πιο ςφντομθ μελωδικι ιδζα

