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ToolkitLabel_no ToolkitDefinition_no scope note[0]_no *uri http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/ 

grafisk notasjon 

En form for musikknotasjon som 

bruker ulike linjer, symboler, farger, 

etc. til å veilede utøverne. 

Den brukes til musikk med 

ubestemt tonehøyde, 

varighet, etc., og også å til 

beskrive elektronisk 

musikk der ingen utøver 

er involvert. rdafmn:1001 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1001 

bokstavnotasjon 

En form for musikknotasjon som 

angir tonehøyde ved hjelp av 

bokstaver.  rdafmn:1002 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1002 

mensuralnoteskrift 

En tidlig form for musikknotasjon, 

som starter rundt 1260 og fortsatte 

ut 1600, som brukte fire 

hovednoteverdier og tilhørende 

pauser: lang, kort, halvkort og 

halvnote for å angi varighet.  rdafmn:1003 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1003 

nummernotasjon 

En form for musikknotasjon som 

angir tonehøyde ved hjelp av tall 

som tilordnes tonene i en skala, 

tangentene på et klaver, 

fingerposisjoner eller bånd for et 

strengeinstrument eller hull eller 

klaffer på et blåseinstrument.  rdafmn:1004 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1004 

solmisasjon 

En form for musikknotasjon som 

angir tonehøyde ved hjelp av 

stavelser i stedet for bokstaver.  rdafmn:1006 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1006 
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linjesystem 

En form for musikalsk notasjon som 

brukes mye for vestlig kunstmusikk, 

og der tonehøyde og varighet angis 

ved hjelp av et sett med parallelle 

linjer, gjerne i kombinasjon med 

andre staver. 

Som regel et sett med fem 

linjer for musikk fra 1600-

tallet og senere. rdafmn:1007 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1007 

tabulatur 

En form for musikalsk notasjon fra 

1300-tallet eller senere som bruker 

bokstaver, tall eller andre tegn i 

stedet for det vanlige notesystemet.  rdafmn:1008 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1008 

tonic sol-fa 

En form for musikknotasjon som 

erstatter hver note i skalaen med en 

bestemt tonestavelse eller dennes 

forbokstav.  rdafmn:1009 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1009 

neumatisk notasjon 

En form for musikalsk notasjon som 

bruker neumer, dvs. grafiske tegn 

som representerer endringer i 

tonehøyde i en melodi.  rdafmn:1010 http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1010 

stavelsesnotasjon 

En form for musikknotasjon som 

angir tonehøyde ved hjelp av 

stavelser.  
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