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Voorbereidende opdrachten voor de laajncursus 

Les 2 

 

 
 

We gaan verder werken met onderstaande 1
e
 alinea uit het Sjema. Je hebt in de 

voorbereiding voor Les 1 meer zangtekens gemarkeerd dan we behandeld hebben. In Les 2 

gaan we verder met de resterende ta’amim uit deze tekst. 

 

 

 
 

 

Ik heb 4 audio-bestanden ingezongen: 

 

1. Alle clausules met ta’amim van les 1, op blz. 2 van dit document 

2. Alleen de relevante clausules met ta’amim van de reeks (2) op blz. 3 

3. Alleen de relevante clausules met ta’amim van de reeks (3) op blz. 4 

4. De bovenstaande tekst van de 1
e
 alinea v/h Sjema gezongen op de namen van de 

ta’amiem 

5. De bovenstaande tekst van de 1
e
 alinea v/h Sjema gezongen op de woorden uit 

de tekst zelf (dus zoals we het in sjoel zingen) 

 

 

Opdrachten op de volgende pagina’s. 
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Herhaling/oefening: 

 

1. Zing onderstaande clausules op de namen van de ta’amim, totdat je voelt dat ze er goed 

in zitten. Gebruik zonodig de door mij ingezongen mp3. 

2. Zoek de betreffende clausules op in de 1
e
 alinea v/h Sjema op de vorige blz. en zing daar 

ook de melodie op de namen van de ta’amim (dus niet op de woorden die er staan), 

eveneens totdat je het vloeiend doet. 

3. Zing vervolgens de betreffende clausules op de woorden uit de tekst, totdat je het goed 

onder de knie hebt. 

4. Probeer elke sof-pasoek-clausule uit de tekst (dus a/h eind van elke pasoek waaruit de 

tekst bestaat) de sof-aliyah-melodie te zingen. De melodie staat niet hieronder in het 

rijtje, maar kennen we allemaal, is hetzelfde waarmee dit stuk normaal gesproken 

eindigt (op de woorden “… al-mezoezot betècha oewisjarècha”) 
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Hieronder staan de noten van enkele andere ta’amim, in de clausules waarin ze voorkomen. 

We gaan nu niet meteen met deze hele lijst aan de gang, alleen met de clausules die in de 

tekst v/d 1
e
 alinea v/h sjema voorkomen. 

 

5. Zoek in de tekst v/d 1
e
 alinea v/h sjema clausule nr. 2, nr. 4 en nr. 9 (maar één 

zangteken) op. Zoek ook de kadma (1
e
 zangteken) uit de 1

e
 clausule op. 

6. Zing deze 3 clausules op de namen van de ta’amim, totdat je voelt dat ze er goed in 

zitten. Gebruik zonodig de door mij ingezongen 2
e
 mp3. 

7. Zoek de betreffende clausules op in de 1
e
 alinea v/h Sjema op de 1

e
 blz. en zing daar ook 

de melodie op de namen van de ta’amim (dus niet op de woorden die er staan), 

eveneens totdat je het vloeiend doet. 

8. Zing vervolgens de betreffende clausules op de woorden uit de tekst, totdat je het goed 

onder de knie hebt. 
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Hieronder staan de noten van nóg enkele andere ta’amim, in de clausules waarin ze 

voorkomen. We gaan ook nu niet meteen met deze hele lijst aan de gang, alleen met de 

clausules die in de tekst v/d 1
e
 alinea v/h sjema voorkomen. 

 

9. Zoek in de tekst v/d 1
e
 alinea v/h sjema clausule nr. 2, nr. 3 en nr. 4 op. 

10. Zing deze 3 clausules op de namen van de ta’amim, totdat je voelt dat ze er goed in 

zitten. Gebruik zonodig de door mij ingezongen 3
e
 mp3. 

11. Zoek de betreffende clausules op in de 1
e
 alinea v/h Sjema op de 1

e
 blz. en zing daar ook 

de melodie op de namen van de ta’amim (dus niet op de woorden die er staan), 

eveneens totdat je het vloeiend doet. 

12. Zing vervolgens de betreffende clausules op de woorden uit de tekst, totdat je het goed 

onder de knie hebt. 

 

Je hebt nu alle zangtekens uit de 1
e
 alinea v/h Sjema geleerd. 

 

13. Probeer die alinea in zijn geheel te zingen op de namen van de zangtekens. 

Oefen/controleer jezelf met de ingezongen mp3. 

14. Als dit goed lukt, zing het stuk op de woorden uit de tekst zelf. Oefen/controleer jezelf 

met de ingezongen mp3. 


