
Opgave 2: Udfyld understemmerne. Husk at understemmerne skal følge akkordskiftet         
selvom melodien bliver liggende. Akkordskiftet til D7 kan også gerne liftes.

Opgave 1: Udfyld de andre stemmer. Husk at stemmerne så vidt muligt skal ligge tæt, og husk       
at hvis melodien foregriber et akkordskifte, så skal blokstemmerne det også. SKIFT PÅ LIFT.  
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Opgave 3: Lav bloksats af de disse to melodistumper. 
Start med at harmonisere de meloditoner der er akkordtonerne og læg dem tæt. 
Harmonisér derefter de akkordfremmede meloditoner, ved at fravælge den akkordtone, der ligger        
lige under meloditonen.  
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Opgave 5: Satsen nedenfor ligger for højt. Læg stemmerne ned ved at benytte drop-2-teknikken.   
Skriv resultatet i systemet nedenfor.

Opgave 4: Læg akkorderne om fra tæt beliggenhed til drop-2 - det gør du ved at lægge den    
næstøverste stemme en oktav ned og anbringe den i bassen samtidig med at Alten overtage 
Tenorens tone og Tenoren overtager Bassens tone.
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Opgave 6: Vi bruger også skift mellem tæt/spredt til at give bedre stemmeføring/lettere spring i       
understemmerne. Lav en bloksats af de to takter nedenfor hvor problemet med de store spring i 
melodien undgås ved at du laver drop-2 på de toner i melodien der er markeret med   *)
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