Lagu Irama trek
- Rhythm Tracks untuk lagu Anda
“Trek lagu Rhythm” App ponsel Musisi dengan berkualitas
tinggi backing berirama sekarang tersedia di Apple iOS App
Store
Hidup Organisasi Drumming telah membawa kualitas produksi dukungan berirama
kepada dunia, di dalamnya bentuk yang paling nyaman - App mobile dengan
antarmuka yang sederhana untuk memilih, download dan bermain Trek lagu
Rhythm.
Trek lagu Rhythm adalah jenis baru dari backing track
seluruhnya terdiri dari berirama backing (tidak ada melodi
atau harmoni) diatur dengan bentuk musik dari lagu tersebut
alias itu “SongFormi”.
trek ini adalah pertunjukan lengkap mirip dengan apa yang
kita harapkan dari drummer profesional. Mereka memiliki
jumlah-in, bagian pendahuluan, beberapa chorus dan ujung
karakteristik, semua dibingkai dengan mengisi untuk
menggambarkan awal dan akhir dari bagian musik. Desain
produk ponsel menekankan menyediakan tingkat
pengaturan tanpa antarmuka arranger khas dengan
demikian menjaga antarmuka yang sederhana. Satu dapat
memilih trek di bawah 30 detik, dan di bawah 15 detik
setelah Anda mendapatkan menguasainya.
App termasuk pemain dengan beberapa variasi tempo yang tepat dan pusat setlist dasar
untuk urutan lagu untuk pertunjukan atau jam session. Ini digunakan oleh musisi dari
semua kemampuan. musisi baru menggunakan App untuk memberikan iringan lagu

dengan irama yang bersimpati kepada lagu sehingga mereka belajar untuk menjaga
waktu yang tepat dari awal dan mendapatkan keuntungan dari menarik dan irama
inspirasi. Manggung musisi katalog dukungan mereka kesetlists dan menggunakannya
untuk memandu kinerja. Memiliki kualitas dukungan berirama, dengan fasilitas setlist dan
pemain musisi, semua dalam satu App adalah salah satu sangat nyaman menemukan diri
menggunakan backing berirama lebih dan lebih.

Sebuah “Pemain Musisi ini”: apa itu? Salah satu yang secara otomatis meredup layar,
akan bermain di latar belakang, memiliki tombol ukuran baik dan memungkinkan Anda
untuk mengubah volume dengan tombol fsik perangkat.
Ya, semua itu, tapi pemain ini juga menampilkan bentuk
musik dari lagu seperti “4 chorus dari 32 batang std.

AABA bentuk (8|8/8|8) tanpa intro' dan 4-Bar
berakhir”, Dan menyediakan pelacakan visual yang
melawan ini karena memainkan. Ini hanya musisi informasi
inginkan tepat sebelum mereka akan memutar lagu. Jika
mereka mulai kehilangan tempat mereka sedikit sementara
mereka bermain, sekilas di layar kemungkinan akan
mendapatkan mereka kembali "di jalur"Lagi.

Ada sejumlah besar ritme untuk memilih dari (dalam ribuan)
dan bentuk-bentuk musik tak terbatas untuk lagu Anda.
Setelah diminta, download dapat mengambil beberapa
menit untuk tiba sebelum itu di perangkat Anda untuk
bermain. Hidup Drumming memberikan hak-hak pengguna
untuk remix lagu sehingga mereka dapat mentransfernya ke komputer menggunakan
iTunes fle sharing dan kemudian memasukkannya ke dalam komposisi mereka sendiri
dan rilis album.

Pilihan memilih bentuk lagu dengan nama, atau alternatif dengan menggunakan notasi
tongkatii, Lebih menyediakan antarmuka sequencing adalah sebuah inovasi yang belum
pernah terlihat sebelumnya dan salah satu yang memberikan App ini karakter. Ini berarti

bahwa musisi perlu mengetahui bentuk musik dari lagu, yang pasti mereka harus
melakukan bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Seorang musisi mungkin tidak akrab
dengan skema penamaan yang digunakan tetapi App, bila menggunakan nama
SongForm, juga memberikan gambaran dengan tongkat-notasi, Jadi ketika seseorang
memilih, “32-bar AABA”, Mendapatkan 's ditampilkan sebagai“32 bar std. bentuk

AABA (8|8/8|8)”. Ada banyak sumber daya di website Hidup Drumming pada
SongForm. Faktanya, Nama SongForm tidak harus digunakan sama sekali, kita juga
dapat memilih “8|8/8|8”Dan mendapatkan gambaran yang sama ditampilkan,“32 bar

std. bentuk AABA (8|8/8|8)”. App ini juga menyediakan fasilitas yang feksibel untuk
defnisi musisi sendiri bentuk lagu menggunakan “notasi tongkatiii”, Misalnya“8|8/8|8”,
Memungkinkan untuk sangat kompleks bentuk, yang ditetapkan pengguna. Selain itu,
App juga mencakupfasilitas berbagi lagu, Jadi jika lagu Anda memiliki SongForm shared
sebelum Anda akan dapat mencarinya dengan menekan tombol pencarian kaca
pembesar setelah memasuki namanya.

Dua aspek lain yang membuat App ini berdiri keluar dari Apps drum sebelumnya (i) tanpa
kompromi, terbaik dukungan audio berkualitas, dan
(ii) benar-benar musisi-ramah setlist dan pemain
antarmuka. Hal ini membuat mati mudah bagi para
musisi untuk mempersiapkan, praktek dan
melakukan setlist mereka.
Trek lagu Rhythm adalah tindakan kelas untuk
kualitas tinggi yang benar-benar backing berirama.
Anda tidak akan bosan ini mendukung trek. Anda
tidak akan harus urutan apapun. Anda akan
menemukan bahwa pemain dan setlist ini userinterface mendorong penggunaan App. Anda akan
mendapatkan untuk menghargai bentuk lagu Anda
lebih dan Anda hanya mungkin termasuk lagu ini ke
dalam Anda sendiri tunggal dan album rilis. Jangan
menunda oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya
dengan Apps drum mobile. Ini adalah sesuatu yang

berbeda.
To memeriksa sampel audio lihatlah Hidup Drumming ini sampel halaman di http://alivedrumming.org/sample-audio-files/
Untuk cerita kembali menarik Song Rhythm Melacak memeriksa pos, “The Primacy of
Rhythm dalam musik populer dan praktek” di http://alive-drumming.org/the-primacy-ofrhythm-in-popular-music/
Unduh Aplikasi di Toko Apple App di https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythmtracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Jika Anda ingin informasi lebih lanjut atau untuk menjadwalkan wawancara silahkan
hubungi
Matthew Hargreaves
Pemasaran
Drumming hidup
Telepon: + 61 411 090 168
E-mail: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org

i

“SongForm”Mengacu pada identifikasi Hidup Drumming ini bentuk lagu, diambil dari sudut pandang drumer dari
struktur komposisi lagu. Dalam tambahan untuk mengadopsi nama untuk bentuk umum seperti 12-bar blues dan 32bar AABA, Hidup Drumming memperkenalkan alternatif mereka notasi tongkat untuk menggambarkan bentuk lagu.
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notasi tongkat hanyalah sebuah daftar bagian panjang di bar dipisahkan oleh sebuah bar vertikal, ' 'Atau bar
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miring,' 'Ketika bagian berikut adalah jembatan.
ii “tongkat Notasi”Menggambarkan bentuk dengan memberikan panjang bagian musik di bar, dipisahkan
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oleh‘tongkat’. Sebuah tongkat adalah bar vertikal, ' 'Atau bar miring,' 'Ketika bagian berikut adalah jembatan.
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