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Vioolsleutel en bassleutel

1. Vioolsleutel

Opmerking vooraf.

Daar waar gesproken wordt over de plaatsing van een noot tussen de lijnen wordt bedoeld dat die noot word
geplaatst tussen 2 elkaar opvolgende lijnen. ( bijv. tussen lijn 3 en 4 )
Daar waar gesproken wordt over de plaatsing van een noot op de lijn betekent het dat de noot doorsneden wordt 
door die lijn.

Middels de plaatsing van de sleutel weten we waar de noot geplaatst moet worden. 
Dit wordt nl. aangegeven door de krul van de sleutel die altijd op de tweede lijn van de 
notenbalk staat.
Wanneer we dus in de vioolsleutel spelen wordt op die plaats de noot G geplaatst.
Vandaar ook de benaming G-sleutel.
Daarnaast wordt deze sleutel ook wel SOL-sleutel genoemd vanwege het feit dat de noot
G hetzelfde is als de noot SOL.
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1. Bassleutel

Bij de bassleutel is het anders. Behalve een andere vorm van de sleutel staan de noten
ook op of tussen de lijnen van de notenbalk , de volgorde van de noten is hetzelfde
maar hebben niet dezelfde naam al staan ze op dezelfde plaats. 

Bij deze F- of bassleutel  staat de krul van sleutel op de vierde lijn en ook de puntjes die hier
bij horen staan boven en onder deze lijn. Zo weten we dat op die plaats de noot F komt te staan. 
Nu we dit weten kunnen we in beide sleutels de noten plaatsen.
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De afstand van een noot naar de eerstvolgende noot met dezelfde naam noemt men
een OCTAAF.

Dit is afgeleid van OCTA dat acht betekent. Je ziet dat het ook een sprong is van 8 noten.

Het is afhankelijk van het instrument in welke sleutel we spelen.
Soms kan een speler ook wel muziek in beide sleutels lezen.

Voorbeeld :

Vioolsleutel     –   trompet klarinet bariton tenorsax

Bassleutel       -    bas tuba trombone

Bij piano en orgel leest men de 2 sleutels tegelijkertijd. 
De bassleutel en vioolsleutel worden tegenwoordig het meest gebruikt.

Er bestaan wel andere sleutels zoals tenor/alt/discant/sopraan-sleutel. 


