
    
  

PPRREEMMEESSSSAA  

OOccccoorrrree  ffaarree  uunn  bbrreevviissssiimmoo  rriiaassssuunnttoo  ddeeii  ““ddiisseeggnnii””  cchhee  rraapppprreesseennttaannoo  ii  SSuuoonnii  ee  ii  SSiilleennzzii  MMuussiiccaallii..  

QQuueessttii  ddiisseeggnnii  pprreennddoonnoo  iill  nnoommee  ddii  FFIIGGUURREE  MMUUSSIICCAALLII..  

  

  LLaa  SSEEMMIIBBRREEVVEE  llaa  

““rreeggiinnaa  ddeellllee  nnoottee””  
LLaa  MMIINNIIMMAA  oo  mmeettàà  LLaa  SSEEMMIIMMIINNIIMMAA  oo      

qquuaarrttoo  
LLaa  CCRROOMMAA  oo  oottttaavvoo      

  

LLee  FFiigguurree  MMuussiiccaallii  rraapppprreesseennttaannoo  ii  ssuuoonnii  nneellllaa  lloorroo  dduurraattaa,,  rraappppoorrttoo  aall  tteemmppoo  

ffiissiiccoo,,  aadd  eesseemmppiioo,,  ii  sseeccoonnddii  ddeellll’’oorroollooggiioo..  

LLaa  FFiigguurraa  cchhee  nneellllaa  mmuussiiccaa  mmooddeerrnnaa  rraapppprreesseennttaa  llaa  mmaassssiimmaa  dduurraattaa  èè  llaa  

SSEEMMIIBBRREEVVEE    èè  ddiisseeggnnaattaa  ccoonn  uunnaa  ssoollaa  ppaalllliinnaa  cchhee  ddiicceessii  ““TTeessttaa””  aadd  eessssaa  

vveennggoonnoo  aattttrriibbuuiittii  44  tteemmppii  ddii  dduurraattaa,,  nneell  nnoossttrroo  eesseemmppiioo  44  sseeccoonnddii  ddii  vviittaa;;  11,,  22,,  

33,,  44..  CCoommee  vveeddiiaammoo  nneell  ddiisseeggnnoo  aa  ddeessttrraa,,  ooggnnii  SSeemmiibbrreevvee  èè  ddiivviissiibbiillee  

““bbiinnaarriiaammeennttee””  

  
  

pprroodduucceennddoo  dduuee  FFiigguurree  cchhee  hhaannnnoo  iinn  ccoommuunnee  llaa  ““tteessttaa””  mmaa  iinn  ppiiùù  aaggggiiuunnggoonnoo  uunn  ““ggaammbboo””..  QQuueessttaa  nnuuoovvaa  

FFiigguurraa  pprreennddee  iinn  nnoommee  ddii  MMIINNIIMMAA  ee  vvaallee  22  tteemmppii..  QQuuiinnddii  ooggnnii  ““MMiinniimmaa””  vviivvee  22  sseeccoonnddii  ddii  tteemmppoo  ffiissiiccoo..    

  

  

  

NNeell  ddiisseeggnnoo  aa  ssiinniissttrraa  vveeddiiaammoo  llaa  MMiinniimmaa    

((cchhee  vvaallee  22  tteemmppii)),,  ddiivviiddeerrvvii  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  sseemmpprree  bbiinnaarriiaammeennttee,,  pprroodduucceennddoo  

aallttrree  dduuee  FFiigguurree  ssiimmiillii,,  ((uunniiccaa  ddiiffffeerreennzzaa,,  llaa  tteessttaa  èè  ppiieennaa)),,  qquueessttaa  nnuuoovvaa  

FFiigguurraa  MMuussiiccaallee  pprreennddee  iill  nnoommee  ddii    SSEEMMIIMMIINNIIMMAA      

ee  vvaallee  uunn  tteemmppoo  ((11)),,  vviivvee  uunn  ssoolloo  sseeccoonnddoo  ddeellll’’oorroollooggiioo..  

  

  

IImmmmaaggiinnaa  lloo  ssccoorrrreerree  ddeeii  sseeccoonnddii  ee  ffaaii  ccooiinncciiddeerree  iill  bbaattttiittoo  ddeell  ttuuoo  ddiittoo  ssuull  ttaavvoolloo,,  uunn  ccoollppoo  ppeerr  nnoottaa..  

  
  

EE’’  ffaacciillee  ccoommpprreennddeerree  cchhee  ppoottrreessttii  ppeerrddeerree  llaa  ggiiuussttaa  ppoossiizziioonnee  ddii  ddoovvee  ttii  ttrroovvii  iinn  qquueell  ddaattoo  ““sseeccoonnddoo””..  

LLaa  ssoolluuzziioonnee  ccii  aarrrriivvaa  ddaa  qquuaallcchhee  sseeccoolloo  aaddddiieettrroo,,    

  

  || || ||   

uunnoo,,  dduuee,,  ttrree,,  qquuaattttrroo,,        uunnoo,,  dduuee,,  ttrree,,  qquuaattttrroo,,    uunnoo,,  dduuee,,  ttrree,,  qquuaattttrroo,,      uunnoo,,  dduuee,,  ttrree,,  qquuaattttrroo,,    
  

RRaacccchhiiuuddeennddoo  44  nnoottee  aallllaa  vvoollttaa  aabbbbiiaammoo  rriissccooppeerrttoo  llee  MMIISSUURREE..  AAddeessssoo  rriilleeggggeennddoollee,,  oollttrree  aall  bbaattttiittoo    

ddeell  ddiittoo  oo  ddii  uunnaa  mmaattiittaa  rroovveesscciiaattaa,,  aaggggiiuunnggiiaammoo  aanncchhee  llaa  nnoossttrraa  vvooccee  ddiicceennddoo;;  uunnoo,,  dduuee,,  ttrree,,  qquuaattttrroo..  

NNOONN  ssbbaagglliieerraaii  ppiiùù  ppeerrcchhéé  iill  ttuuoo  cceerrvveelllloo  ““mmeemmoorriizzzzaa””  llaa  ppoossiizziioonnee  ddii  uunn  nnuummeerroo  qquuaallssiiaassii  ffrraa  ii  44..  

  

TTii  ddoommaannddii  ??  PPeerrcchhéé  hhoo  ssccrriittttoo  ii  nnuummeerrii  iinn  ssiillllaabbee??  

LLaa  rraaggiioonnee  ssttaa  nneell  ffaattttoo  cchhee  ttuuttttee  llee  FFiigguurree  mmuussiiccaaii  ffiinn  qquuii  vviissttee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiivviissee  bbiinnaarriiaammeennttee,,  



qquuiinnddii  ccii  pprreeppaarriiaammoo  aa  ddiivviiddeerree  ttuuttttoo  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  ((ppeerr  aaddeessssoo  èè  iill  ttrraagguuaarrddoo  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree))..  

CCoossii  ii  nnuummeerrii  ssccrriittttii  lleetttteerraallmmeennttee;;  uunnoo,,  dduuee,,  ttrree,,  qquuaattttrroo,,  llii  ddiivviiddiiaammoo  iinn  ssiillllaabbee,,  ((ccoonn  uunnaa  eecccceezziioonnee)),,    

ee  aarrrriivviiaammoo  aa;;  uu--nnoo,,  dduu--ee,,  ttrree--ee,,  qquuaa--ttttrroo,,  eedd  èè  eessaattttaammeennttee  qquueelllloo  cchhee  ssuucccceeddee  nneellllaa  pprroossssiimmaa  ddiivviissiioonnee..  

  

  

AA  ssiinniissttrraa  vveeddiiaammoo  llaa  FFiigguurraa  ddeellllaa  SSeemmiimmiinniimmaa  cchhee  ssii  ddiivviiddee  iinn  dduuee  

pprroodduucceennddoo  ddeeii  ddiisseeggnnii  ssiimmiillii  iinn  ttuuttttoo  mmeennoo  cchhee  uunn  ddeettttaagglliioo;;    

iill  ggaammbboo  hhaa  uunn  uunncciinnoo  

qquueessttaa  nnuuoovvaa  ffiigguurraa  pprreennddee  iill  nnoonnee  ddii  CCRROOMMAA  ee  vvaallee  ““mmeezzzzoo  sseeccoonnddoo””  

oovvvveerroo  11//88,,  cciiooèè  llaa  mmeettàà  ddii  uunn  tteemmppoo,,  iinnffaattttii  èè  llaa  ddiivviissiioonnee  ddeellllaa  SSeemmiiiinniimmaa..  

  

EEccccooccii  aarrrriivvaattii  aallllaa  ssppiieeggaazziioonnee  ffiinnaallee  ddii;;  uu--nnoo,,  dduu--ee,,  ttrree--ee,,  qquuaa--ttttrroo,,  

  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

OOsssseerrvvaa  llee  pprroossssiimmaa  rriiggaa  

  II  sseeccoonnddii  ddeellll’’oorroollooggiioo  ccooiinncciiddoonnoo  ccoonn  iill  sseeggnnoo  ((>>))  ee  ccoonn  llaa  ssiillllaabbaa  iinniizziiaallee  ddii  ooggnnii  nnuummeerroo  

uu  --  nnoo,,  dduu  --  ee,,  ttrree  --  ee,,  qquuaa  ––  ttttrroo  

PPrroovvaa  ddii  nnuuoovvoo  aa  lleeggggeerree  bbaatttteennddoo  llaa  mmaattiittaa  ssuull  ttaavvoolloo  ee  cceerrccaannddoo  ddii  ootttteenneerree  uunnaa  bbuuoonnaa  ““ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee””  

  

      
  

IInniizziiaallmmeennttee  ppuuòò  eesssseerree  nnoonn  ffaacciillee,,  mmaa  ooccccoorrrree  iimmppaarraarree  bbeennee..  TTii  ccoommuunniiccoo  ddii  aavveerr  ttrroovvaattoo  ddeecciinnee  ddii  aalllliieevvii  cchhee  

ppuurr  eesssseennddoo  aarrrriivvaattii  aadd  eesseegguuiirree  bbrraannii  ccoommee  ““RRoommaaggnnaa  mmiiaa””  aavveevvaannoo  uunn  pprroobblleemmaa  ssuullllaa  pprreecciissiioonnee  ddeell  tteemmppoo  

ddii  aannddaammeennttoo  ddaa  ffaarr  vveenniirree  ii  bbrriivviiddii,,  ee  cc’’èè  vvoolluuttaa  mmoollttaa  ppaazziieennzzaa  ppeerr  ““rriippaarraarree””  ll’’eerrrroorree  cchhee  ttuu  nnoonn  ddeevvii  ffaarree..  

  

PPRRIIMMAA  DDII  PPRROOSSEEGGUUIIRREE  RRiilleeggggii  ttuuttttoo  ee  nneell  ccaassoo  ccoonnttaattttaammii!!  

  
  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

EEdd  oorraa::  

  
  

  

  

DDii  qquueelllloo  cchhee  vveeddii  ssoopprraa  ddiissppoonnii  ddii  88  vviiddeeoo..  

CCoossaa  cc’’èè  ddaa  ssaappeerree  ccoonn  pprreecciissiioonnee??    FFaacccciiaammoo  uunnaa  aannaalliissii!!  

  

11°°  --  DDooppoo  llaa  cchhiiaavvee  ddii  vviioolliinnoo  cc’’èè  llaa  ffrraazziioonnee  44//44  ––  vvuuooll  ddiirree  cchhee  ooggnnii  

mmiissuurraa  vvaallee  44  tteemmppii  ((44  sseeccoonnddii))..  

TTuuttttaa  llaa  rriiggaa  ssii  ccoommppoonnee  ddii  44  mmiissuurree,,  ddii  ccuuii  33  vveerrrraannnnoo  rriippeettuuttee  

((gguuaarrddaannddoo  iill  vviiddeeoo  ccaappiirraaii))..  

  

  

22°°  --  LLaa  pprriimmaa  mmiissuurraa  èè  vvuuoottaa,,  cc’’èè  uunn  rreettttaannggoolliinnoo  nneerroo  aattttaaccccaattoo  ssoottttoo  llaa  44ªª  lliinneeaa,,  vvaallee  44  tteemmppii  ddii  ssiilleennzziioo..  

33°°  --  LLee  nnoottee  ssoonnoo  rraapppprreesseennttaattee  ddaallllee  ffiigguurree  ddii  CCRROOMMAA  ––  ((ssii  ppuuòò  ddiirree  aanncchhee  ““OOttttaavvii””)),,  88  ppeerr  mmiissuurraa..  

44°°  --  LLee  pprriimmee  88  CCrroommee  ssoonnoo  rraaggggrruuppppaattee  dduuee  aa  dduuee  ee  ppeerr  ooggnnii  dduuee  uunnaa  ppaarroollaa  ddii  sseennssoo  ccoommppiiuuttoo,,  iinn  qquueessttoo  



ccaassoo,,  ppaarroollee  ““BBiinnaarriiee””  ppeerrcchhéé  ffoorrmmaattee  ddaa  22  ssiillllaabbee  cciiaassccuunnaa;;  RRoo--mmaa,,  BBaa--rrii,,  PPii--ssaa,,  CCaa--nnee..  

IInn  pprraattiiccaa,,  RRoo--mmaa,,  BBaa--rrii,,  PPii--ssaa,,  CCaa--nnee,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssoossttiittuuiittee  ddaa;;  uu--nnoo,,  dduu--ee,,  ttrree--ee,,  qquuaa--ttttrroo..  

SSee  rriifflleettttii  llee  ppaarroollee  bbiinnaarriiee  hhaannnnoo  uunn  aacccceennttoo  nnaattuurraallee  cchhee  ccaaddee  ssuullllaa  11ªª  ssiillllaabbaa,,    

RRoo--mmaa,,  BBaa--rrii,,  PPii--ssaa,,  CCaa--nnee,,  eessaattttaammeennttee  ccoommee;;  

uu--nnoo,,  dduu--ee,,  ttrree--ee,,  qquuaa––ttttrroo,,  

iinnssiieemmee  aallllee  ““nneerreettttoo””  ccaaddee  ll’’aacccceennttoo  >>  ((eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  uunn  mmeettrroonnoommoo,,  oo  uunnaa  bbaatttteerriiaa))  

55°°  --  OOrraa  aassccoollttaa  eedd  oosssseerrvvaa  aatttteennttaammeennttee,,  vvaarriiee  vvoollttee  iill  vviiddeeoo;;  AAvvvv__AAppppeenndd__FFiissaa__0011__..mmpp44    

NNootteerraaii  cchhee  nnoonn  ssii  sseennttee  aallccuunn  ssuuoonnoo  aallll’’iinnffuuoorrii  ddeell  mmeettrroonnoommoo  cchhee  ccooiinncciiddee  ssoopprraa  llee  nnoottee  cchhee  ppoorrttaannoo    
  

ll’’aacccceennttoo  iinnssiieemmee  aall  ccuurrssoorree  cchhee  ssii  ssppoossttaa  aallllaa  vveelloocciittàà  ddii  5500  bbaattttiittii  ppeerr  mmiinnuuttoo  pprriimmoo    ssee  ssppoossttiiaammoo  iill  

mmeettrroonnoommoo  aa  6600  bbaattttiittii  ssaarreemmmmoo  ssiinnccrroonniizzzzaattii  ccoonn  ll’’oorroollooggiioo..  QQuuiinnddii  ppoottrreemmmmoo  ddiirree  cchhee  iill  mmeettrroonnoommoo  aallttrrii  nnoonn  

èè  cchhee  uunn  oorroollooggiioo  aa  tteemmppoo  vvaarriiaabbiillee..    
    

CCoommee  ccii  ccoommppoorrttiiaammoo  ????  

AAvvrraaii  lleettttoo  llaa  ssccrriittttaa;;  SSggaammbbaattuurraa  ddeellllee  ddiittaa  AAsscceennddeennddoo  

SSggaammbbaattuurraa  èè  uunn  tteerrmmiinnee  ““IIppppiiccoo””  ==  ccaammmmiinnaattaa  ppeerr  sscciioogglliieerree  ii  mmuussccoollii,,  iinn  sseennssoo  AAsscceennddeennttee  ““SSaalliirree””    

ssii  iinniizziiaa  qquuiinnddii  ccoonn  uunn  ssuuoonnoo  ee  ssii  ssaallee  aallllaa  nnoottaa  ssuuppeerriioorree..  
  

PPeerr  aaddeessssoo  NNOONN  ssuuoonniiaammoo  ssuu  uunnaa  ttaassttiieerraa  mmaa  ccoonn  iill  ddiittoo  ((11  --  ppoolllliiccee))  ee  ccoonn  iill  ddiittoo  ((22  ––  iinnddiiccee))  ccii  ffaacccciiaammoo  

uunnaa  CCaammmmiinnaattaa  ssuull  ttaavvoolloo,,  aalltteerrnnaannddoo  llee  dduuee  ddiittaa  ccoommee  vveeddii  nneell  vviiddeeoo  ““DDiittaa--PPoolllliiccee--IInnddiiccee””..  

TTrraannqquuiillllii  

NNOONN  ddoobbbbiiaammoo  ddiimmoossttrraarree  nniieennttee  aa  nneessssuunnoo,,  mmaa  ssoolloo  ddii  eesssseerree  aassssoolluuttaammeennttee  ssiinnccrroonniizzzzaattii  ccoonn  iill  vviiddeeoo..  
__________________________________________________________________________________________________________________  

  

OOrraa  iill  VViiddeeoo  AAvvvv__AAppppeenndd__FFiissaa__0022__..mmpp44  ––  SSeemmpprree  AAsscceennddeennddoo,,  mmaa  ccoonn  llee  ddiittaa  IInnddiiccee  ee  MMeeddiioo  

ddooppoo  qquuaallcchhee  pprroovvaa,,  ssee  ccii  rriitteenniiaammoo  ssooddddiissffaattttii  ppaassssiiaammoo  aa::  

  AAvvvv__AAppppeenndd__FFiissaa__0033__..mmpp44  ––    CCoonn  llee  ddiittaa  MMeeddiioo  ee  AAnnuullaarree  

PPeerr  tteerrmmiinnaarree  qquueessttaa  ffaassee  ccoonn  llee  ddiittaa  ppiiùù  ddeebboollii;;  AAnnuullaarree  ee  MMiiggnnoolloo..  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

OOrraa  ppoossssiiaammoo  iinniizziiaarree  ssuullllaa  ttaassttiieerraa  

UUssaannddoo  ggllii  sstteessssii  vviiddeeoo,,  ssuuoonneerreemmoo  dduuee  nnoottee  aa  ccaassoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  aasscceennddeennttii,,  eeccccoo  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  

rreeggiissttrraattii  ssuuoonnii,,  eessssii  ttii  aavvrreebbbbeerroo  ccoonnddiizziioonnaattoo  NNOONN  ppooccoo,,  IINNVVEECCEE  ssaarràà  ssuuffffiicciieennttee  eesseegguuiirree  ccoonn  PPoolllliiccee  ee  IInnddiiccee  

llee  dduuee  nnoottee  sscceellttee  ccoonn  ll’’UUNNIICCOO  ssccooppoo  ddii  eesssseerree  SSIINNCCRROONNIIZZZZAATTII  aall  MMeettrroonnoommoo,,  aallttrriimmeennttii  ssii  RRIIPPEETTEE..  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

IIll  vviiddeeoo  22  iimmppeeggnnaa  llee  ddiittaa;;  IInnddiiccee  ee  MMeeddiioo  

IIll  vviiddeeoo  33  iimmppeeggnnaa  llee  ddiittaa;;  MMeeddiioo  ee  AAnnuullaarree  

IIll  vviiddeeoo  44  iimmppeeggnnaa  llee  ddiittaa;;  AAnnuullaarree  ee  MMiiggnnoolloo  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

OORRAA  DDIISSCCEENNDDEENNDDOO  ––    RRiiccoorrddaa  ll’’aacccceennttoo  èè  ssuullllaa  11ªª  ssiillllaabbaa  

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
IIll  VViiddeeoo  55  vvuuoollee  cchhee  ssiiaannoo  aannccoorraa  llee  pprriimmee  dduuee  ddiittaa  mmaa……  iinn  sseennddoo  DDiisscceennddeennttee,,  cciiooèè  IInnddiiccee  ee  PPoolllliiccee  

PPeerr  iill  VViiddeeoo  66,,  iinn  sseennssoo  DDiisscceennddeennttee,,  llee  ddiittaa  MMeeddiioo  ee  IInnddiiccee  

MMeennttrree  iill  VViiddeeoo  77  uussaa  llee  ddiittaa  AAnnuullaarree  ee  MMeeddiioo  

EE  iinnffiinnee  ppeerr  iill  VViiddeeoo  88  ssii  ““eessiibbiissccoonnoo””  llee  ddiittaa  MMiiggnnoolloo  ee  AAnnuullaarree  
  

__________________________________________________________________________________________________________________________    
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