
  
  

EEccccooccii  ggiiuunnttii  aall  tteemmppoo  ccoommppoossttoo  ddii  66--88  ((sseeii  oottttaavvii))  
  

  
  

NNeell  66//88  iill  nnuummeerraattoorree  ((66))  nnoonn  iinnddiiccaa  ppiiùù  ii  tteemmppii  mmaa  llee  ssuuddddiivviissiioonnii  ttoottaallii  cchhee  aavvrreemmoo  nneellllaa  mmiissuurraa..  
IIll  ddeennoommiinnaattoorree  iinnddiiccaa  iill  vvaalloorree  ddeellllee  ffiigguurree  mmuussiiccaallee  ddii  ooggnnii  ssuuddddiivviissiioonnee  ((88))  cciiooèè  ggllii  oottttaavvii,,  llee  CCrroommee..  

RRiifflleettttii  
llaa  11ªª  nnoottaa  èè  uunnaa  CCrroommaa,,  iill  tteessttoo  ddiiccee::  QQuuaa--  

llaa  22ªª  nnoottaa  èè  uunnaa  CCrroommaa,,  iill  tteessttoo  ddiiccee::  --ttttrroo  

llaa  33ªª  nnoottaa  èè  uunnaa  CCrroommaa,,  iill  tteessttoo  ddiiccee::  ppii  

llaa  44ªª  nnoottaa  èè  uunnaa  CCrroommaa,,  iill  tteessttoo  ddiiccee::  --rraa  

llaa  55ªª  nnoottaa  èè  uunnaa  CCrroommaa,,  iill  tteessttoo  ddiiccee::  --ttii  
llaa  66ªª  nnoottaa  èè  uunnaa  CCrroommaa,,  iill  tteessttoo  ddiiccee::  nneell  

  

RRiissccrriivvoo  llaa  ffrraassee::  QQuuaattttrroo  ppiirraattii  nneell  ––  LLaa  ddiivviissiioonnee  ssiillllaabbiiccaa  aa  ccaauussaa  ddeell  CCaannttoo  nnoonn  sseegguuee  llee  rreeggoollee  ddeellllaa  ssccuuoollaa    
((aavvrreemmoo  tteemmppoo  ee  mmooddoo  ddii  ppaarrllaarrnnee  iinn  ffuuttuurroo))..    

  

OOrraa  oosssseerrvvaa  ccoonn  aatttteennzziioonnee  iill  ggrraaffiiccoo  nneellllaa  ttaabbeellllaa  aa  ssiinniissttrraa  ee  llaa  ssppiieeggaazziioonnee  nneellllaa  ddeessttrraa..  

  

  

MMoovviimmeennttii  ddeellllaa  mmaannoo  oo  mmaattiittaa  
  

LLaa  bbaannddiieerraa  aa  ssccaacccchhii  iinnddiiccaa  iill  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa..    
IImmmmaaggiinnaannddoo  cchhee  ssiiaammoo  ddaavvaannttii  aadd  uunn  ttaavvoolloo,,  ssoolllleevviiaammoo  iill  ddiittoo    

oo  llaa  mmaattiittaa  rroovveesscciiaattaa  ddii  cciirrccaa  1122--1188  ccmm..  
DDooppoo  uunn  aattttiimmoo  ddii  ccoonncceennttrraazziioonnee  ffaacccciiaammoo  ppaarrttiirree  iill  ddiittoo--mmaattiittaa    
ee  rraaggggiiuunnggiiaammoo  iill  ppuunnttoo  11  iinn  ccoolloorree  rroossssoo  ((rraapppprreesseennttaa  iill  ttaavvoolloo))  
ddii  ccoonnttiinnuuoo  iill  ddiittoo  rraaggggiiuunnggee  iill  ppuunnttoo  22  ee  iill  ppuunnttoo  33  cchhee  ssoonnoo  llee  

ssuuddddiivviissiioonnii,,  ssiiaammoo  ttoorrnnaattii  aallllaa  bbaannddiieerraa  aa  ssccaacccchhii,,  
sseennzzaa  iinndduuggiioo  rraaggggiiuunnggiiaammoo  iill  ppuunnttoo  44  iinn  ccoolloorree  rroossssoo..    

II  ppuunnttii  11  ee  44  rraapppprreesseennttaannoo  ii  dduuee  tteemmppii  ddeell  66//88..  
  

  ddaall  66//88  ootttteenniiaammoo  iill  22//44  ee  vviicceevveerrssaa    
    

QQuuiinnddii  ii  tteemmppii  ssoonnoo  22  iinn  66  ssuuddddiivviissiioonnii..  

  

  

FFaaii  mmoollttee  pprroovvee,,  ppooii  oosssseerrvvaa  iill  bbrraannoo  sseegguueennttee  



  
  

  

  
EEdd  iinnffiinnee  

  

  
  

II  bbrraannii  iinn  66//88  llii  ttrroovvii::    
  

1100°°  BBooookk  //  77  //  1100  **  1111°°  BBooookk  //  1111  //  1133  //  1144  //  1166  **  1122°°  BBooookk  //  11  //  99    **    1133°°  BBooookk  //  33  //  77    
  

  
  

SSee  ttrroovvii  pprroobblleemmii  oo  hhaaii  bbiissooggnnoo  ddii  uulltteerriioorrii  cchhiiaarriimmeennttii  ppuuooii  ccoonnttaattttaarrmmii  ccoonn  ooggnnii  mmeezzzzoo  

ddiissppoonniibbiillee,,  ssppeecciiffiiccaannddoo  iill  pprroobblleemmaa..  

    

  
  

SSee  vvuuooii  ppuuooii  rriicchhiieeddeerree  iill  CCoorrssoo  ddii  LLeettttuurraa  RRiittmmiiccaa  

  PPuuooii  CCoonnttaattttaarrmmii;;  iinnffoo@@ssttuuddiioommuussiiccaa..iitt    //    iinnffoo@@ssttuuddiioommuussiiccaa..eeuu    //  ppaassqquuaallee@@ssttuuddiioommuussiiccaa..iitt  


