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Bach kontrapunkt Martin Lohse Hent PDF Forlaget skriver: "Barok kontrapunkt - Tostemmig invention" er
en lærerbog i to bind, som formidler Bachs kontrapunktiske satsarbejde på en let og overskuelig måde, med

brug af metoder og arbejdsredskaber udviklet til netop det formål.

Den tostemmige Bach-invention udgør et naturligt udgangspunkt og har nogle indlysende fordele som vej ind
i den barokke kontrapunktiske komposition; den benytter kun to stemmer, er formmæssig overskuelig og
indeholder alle de essentielle kompositoriske teknikker, såsom modstemme/kontrapunkt, sekvenser og ikke

mindst motivisk arbejde.

I bind I arbejdes med den første formdel, der forløber frem til temaindsats i en ny toneart. Læseren vil opleve,
at et relativt kort forløb af denne type er nok til at komme ind under huden på Bachs musik: Man vil i dette
forløb skulle skrive en modstemme - et kontrapunkt til melodien, komponere en længere sekvens og afslutte

med en kadence til den nye toneart, og vil løbende arbejde med melodiføring, rytme og ikke mindst
dissonansbehandling hos Bach.

I bind II videreføres satsarbejdet med analyse og komposition af fulde inventioner.
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