Τραγούδι Ρυθμός κομμάτια
- Ρυθμός Τραγούδια για τα
τραγούδια σας

«Κομμάτια τραγούδι Rhythm» App για κινητά Μουσικός με
υψηλής ποιότητας ρυθμική υποστήριξη τώρα διαθέσιμη στο
Apple iOS App Store
Ζωντανός Οργανισμός Drumming έφερε την ποιότητα της παραγωγής ρυθμική
υποστήριξη προς τον κόσμο, σε αυτό που είναι πιο βολική μορφή - μια εφαρμογή για
κινητά με ένα απλό interface για να επιλέξετε, να κατεβάσετε και να παίξετε
Κομμάτια τραγούδι Rhythm.
Κομμάτια τραγούδι Rhythm είναι ένας νέος τύπος του
κομματιού υποστήριξης αποτελείται εξ ολοκλήρου από
ρυθμικός αντιγράφων (καμία μελωδία ή αρμονία)
διατεταγμένο στο μουσικό μορφή του τραγουδιού aka είναι
«SongFormi».
Αυτά τα κομμάτια είναι πλήρεις παραστάσεις παρόμοιο με
αυτό που περιμένουμε από έναν επαγγελματία ντράμερ.
Έχουν μια καταμέτρηση-in, τμήμα εισαγωγή, πολλαπλές
ρεφρέν και χαρακτηριστικές καταλήξεις, όλα πλαισιωμένο με
τα γεμίσματα να οριοθετηθούν την αρχή και το τέλος των
μουσικών τμημάτων. Ο σχεδιασμός του κινητού προϊόν
τονίζει την παροχή αυτού του επιπέδου ρύθμισης χωρίς
διασύνδεση ενός τυπικού ενορχηστρωτής του διατηρώντας
έτσι το απλό interface. Κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα
κομμάτι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και κάτω από 15 δευτερόλεπτα μόλις πάρετε
κρεμάτε από το.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει έναν παίκτη με κάποια συγκεκριμένη παραλλαγή ρυθμό και μια
βασική εγκατάσταση setlist στην αλληλουχία των κομματιών για την συναυλία σας ή
συνεύρεση. Είναι που χρησιμοποιούνται από μουσικούς όλων των ικανοτήτων. Νέα
μουσικοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να παρέχει ένα συμπλήρωμα σε τραγούδια με
ένα ρυθμό που είναι φιλικές προς το τραγούδι, έτσι ώστε να μάθουν να κρατήσει το χρόνο
από την αρχή και να επωφεληθούν από τη συμμετοχή και εμπνέει ρυθμούς. Gigging
μουσικοί κατάλογο υποστήριξή τους σεsetlists και να το χρησιμοποιήσετε για να
καθοδηγήσει τις επιδόσεις. Έχοντας την ποιότητα ρυθμική υποστήριξη, με μια
εγκατάσταση setlist και αναπαραγωγής ενός μουσικού, όλα στο ένα App είναι τόσο βολικό
κάποιος βρίσκει τον εαυτό του χρησιμοποιώντας ρυθμική οπίσθιας κάλυψης όλο και
περισσότερο.

Ένα «Παίκτης Μουσικός»: τι είναι αυτό; Ένας που χαμηλώνει αυτόματα την οθόνη, θα
παίξει στο παρασκήνιο, έχει κουμπιά καλή μεγέθους και σας επιτρέπει να αλλάξετε την
ένταση του ήχου με φυσικά κουμπιά της συσκευής. Ναι, όλα
αυτά, αλλά αυτός ο παίκτης εμφανίζει επίσης το μουσικό
σχήμα της πίστας, όπως η «4 χορωδίες των 32 ράβδων

του std. μορφή AABA (8|8/8|8) χωρίς εισαγωγή και
4-Bar τελειώνει», Και παρέχει οπτική παρακολούθηση
ενάντια σε αυτό, καθώς παίζει. Αυτή είναι μόνο οι μουσικοί
πληροφορίες θέλουν το δικαίωμα πριν να είναι έτοιμος να
παίξει ένα κομμάτι. Αν αρχίσουν να χάνουν τη θέση τους ένα
κομμάτι, ενώ παίζουν, μια γρήγορη ματιά στην οθόνη θα
μπορεί να τους πάρει πίσω "σε καλό δρόμο" πάλι.

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός των ρυθμών να επιλέξετε
από (σε χιλιάδες) και ατελείωτες μουσικές φόρμες για τα
τραγούδια σας. Μόλις ζητηθεί, η λήψη μπορεί να
χρειαστούν μερικά λεπτά για να φτάσει πριν να είναι στη
συσκευή σας για το παιχνίδι. Alive Drumming παραχωρεί τα
δικαιώματα χρήστη για remix του κομματιού, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν σε έναν
υπολογιστή μέσω του iTunes κοινή χρήση αρχείων και, στη συνέχεια, να συμπεριληφθεί σε

δικές τους συνθέσεις και κυκλοφορίες άλμπουμ.

Η επιλογή της επιλογής μορφής του τραγουδιού με βάση το όνομα, ή εναλλακτικά με τη
χρήση ραβδί σημειογραφίαii, Πάνω παρέχοντας ένα περιβάλλον αλληλουχίας είναι μια
καινοτομία που δεν έχει ξαναδεί και αυτό που δίνει αυτό το App χαρακτήρα. Αυτό
σημαίνει ότι ο μουσικός πρέπει να γνωρίζει τη μουσική φόρμα του τραγουδιού, το οποίο
σίγουρα πρέπει να κάνουν ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούν. Ένας μουσικός μπορεί
να μην είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα ονομασίας που χρησιμοποιείται, αλλά το App,
όταν χρησιμοποιείτε ένα όνομα SongForm, παρέχει επίσης μια περιγραφή με το stickσυμβολισμός, Έτσι ώστε όταν κάποιος επιλέγει «32-bar AABA», Θα πάρει εμφανίζεται
ως«32 ράβδοι του std. μορφή AABA (8|8/8|8)». Υπάρχει αφθονία των πόρων στην
ιστοσελίδα Alive Drumming για SongForm. Στην πραγματικότητα, ονόματα SongForm δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα, μπορεί κανείς να επιλέξει « 8|8/8|8»Και να πάρει την
ίδια περιγραφή που εμφανίζεται,«32 ράβδοι του std. μορφή AABA (8|8/8|8)». Το
App παρέχει επίσης μια ευέλικτη μονάδα για τον δικό της ορισμό ενός μουσικού της
μορφής ενός τραγουδιού χρησιμοποιώντας «ραβδί σημειογραφίαiii", π.χ "8|8/8|8»,
Επιτρέποντας για εξαιρετικά πολύπλοκες, μορφές καθορίζονται από το χρήστη. Επιπλέον,
η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης ένατραγούδι
εγκαταστάσεων κοινής χρήσης, Οπότε αν το
τραγούδι σας έχει SongForm της από κοινού πριν θα
είστε σε θέση να το ψάξει, πατώντας το κουμπί
αναζήτηση μεγεθυντικό φακό μετά την είσοδό του το
όνομά του.

Δύο άλλες πτυχές που κάνουν αυτό το App ξεχωρίζει
από τις προηγούμενες εφαρμογές drumming είναι (i)
η χωρίς συμβιβασμούς, τα καλύτερα υποστήριξη
ποιότητα ήχου, και (ii) ένα πραγματικά μουσικός
φιλικό προς το setlist και ο παίκτης περιβάλλον.
Αυτό καθιστά νεκρό εύκολο για τους μουσικούς για
την προετοιμασία, πρακτική και να εκτελέσει το
setlist τους.

Κομμάτια τραγούδι Rhythm Είναι μια πράξη κατηγορίας για τη ρυθμική υποστήριξη
πραγματικά υψηλής ποιότητας. Δεν πρόκειται να κουραστεί από αυτές υποστηρίζουν
κομμάτια. Δεν πρόκειται να έχουν στην αλληλουχία τίποτα. Θα διαπιστώσετε ότι του
παίκτη και το setlist του χρήστη interface ενθαρρύνει τη χρήση της εφαρμογής. Θα πάρετε
για να εκτιμήσουν τη μορφή των τραγουδιών σας όλο και απλά θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν αυτά τα κομμάτια στη δική σας και μόνο και το άλμπουμ κυκλοφορίες.
Μην αποθαρρύνεστε από προηγούμενες εμπειρίες με εφαρμογές για κινητά drumming.
Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Τo δείτε δείγματα του ήχου ρίξτε μια ματιά στο Alive Drumming της δείγματα σελίδα στο
http://alive-drumming.org/sample-audio-files/
Για μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από το τραγούδι Rhythm Track δείτε το μήνυμα, «Η
αρχή της υπεροχής του ρυθμού στην λαϊκή μουσική και την πρακτική» σε http://alivedrumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-music/
Κατεβάστε το App στο κατάστημα της Apple App σε
https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε μια συνέντευξη,
παρακαλούμε επικοινωνήστε
Matthew Hargreaves
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«SongForm»Αναφέρεται σε ταυτοποίηση Alive Drumming της μορφής ενός τραγουδιού, που λαμβάνονται από την
προοπτική ενός τυμπανιστή της συνθετική δομή ενός τραγουδιού. Σε επιπλέον για την έκδοση ονόματα για κοινές
μορφές, όπως blues 12 bar και 32 bar AABA, Alive Drumming εισάγει εναλλακτικές τους ραβδί σημειογραφία για
να περιγράψει μορφή ενός τραγουδιού. Stick σημειογραφία είναι απλά μια λίστα του τμήματος μήκη ράβδων
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διαχωρίζονται από μία κατακόρυφη γραμμή, ' «Ή μια λοξή γραμμή,» «Όταν το ακόλουθο τμήμα είναι μια γέφυρα.
ii «Stick Συμβολισμός»Περιγράφει μορφή, δίνοντας το μήκος των μουσικών τμημάτων σε μπαρ, που χωρίζονται
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από“μπαστούνια”. Ένα stick είναι μια κάθετη γραμμή, » «Ή μια λοξή γραμμή,» «Όταν το ακόλουθο τμήμα είναι
μια γέφυρα.
iii

