Sang Rytme Tracks
- Rhythm Racing sangene dine
“Song rytmespor” mobile Musiker App med høy kvalitet
rytmisk backing nå tilgjengelig på Apple iOS App Store
Alive Drumming Organisasjonen har brakt produksjonskvalitet rytmisk backing til
verden, i det mest praktiske form - en mobil app med et enkelt grensesnitt for å
velge, laste ned og spille Song rytmespor.
Song rytmespor er en ny type av bakside styr består
utelukkende av rytmisk oppbakking (ingen melodi eller
harmoni) anordnet til den musikalske formen av sangen aka
det er “SongFormi”.
Disse sporene er fullstendige forestillinger i likhet med hva vi
forventer av en profesjonell trommeslager. De har en tellerin, introduksjon avsnitt, fere kor og karakteristiske
avslutninger, alt innrammet med fyllingene å avgrense
starten og slutten av musikalske seksjoner. Mobil
produktdesign streker gi dette nivået ordning uten en typisk
arrangør grensesnitt og dermed holde grensesnittet enkelt.
Man kan velge et spor på under 30 sekunder, og under 15
sekunder når du først får taket på det.
Applikasjonen inneholder en spiller med noen presis tempo variasjon og en
grunnleggende setlist anlegget å sekvensere sporene for gig eller jam session. Den
brukes av musikere på alle nivåer. Nye musikere bruker appen gir et akkompagnement til
sanger med en rytme som er sympatisk til sangen slik at de lærer å holde tiden helt fra
starten, og dra nytte av engasjerende og inspirerende rytmer. Gigging musikere katalogen
deres bakside inn isetlistene og bruke den til å lede ytelse. Ha kvalitet rytmisk backing,

med en setliste studio og musiker spiller, alt i en app er så praktisk man fnner seg selv
ved hjelp av rytmisk backing mer og mer.

En “Musician spiller”: hva er det? En som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen, vil
spille i bakgrunnen, har god størrelse knapper og lar deg endre volumet med enhetens
fysiske knapper. Ja, men denne spilleren viser alle at også
den musikalske form av spor som “4 koret av 32 barer

av std. AABA form (8|8/8|8) uten intro' og 4-Bar
ending”, Og gir visuell sporing mot dette som den spiller.
Dette er akkurat den informasjonen musikerne ønsker rett
før de er i ferd med å spille av et spor. Hvis de begynner å
miste sin plass litt mens de spiller, vil et raskt blikk på
displayet sannsynlig få dem tilbake "på sporet" en gang til.

Det fnnes et stort antall rytmer å velge mellom (i tusen) og
endeløse musikalske former for sangene dine. Når ønskelig,
kan nedlastingen ta noen minutter å komme før det er på
enheten for å spille. Alive Drumming gir brukeren rett til å
remikse spor slik at de kan overføre den til en datamaskin
med iTunes fldeling og deretter ta det i sine egne
komposisjoner og utgivelsene.

Valget mellom å velge sangen skjema med navn, eller alternativt ved hjelp av stokk
notasjoniiOver gir en sekvense grensesnittet er en nyskapning som ikke har vært sett før
og en som gir denne appen sin karakter. Det betyr at musikeren må vite den musikalske
form av sangen, som sikkert må de gjøre selv om de ikke skjønner det. En musiker kan
ikke være kjent med navneskjema som brukes, men App, når du bruker en SongForm
navn, gir også en beskrivelse med stick-notasjon, Så når man velger “32-bar AABA”,
Det får vist som“32 barer av std. AABA form (8|8/8|8)”. Det er nok av ressurser på
Alive Drumming hjemmeside på SongForm. Faktisk, SongForm navnene trenger ikke å bli
brukt i det hele tatt, kan man også velge “8|8/8|8”Og få den samme beskrivelse som
vises,“32 barer av std. AABA form (8|8/8|8)”. Den App tilveiebringer også en

feksibel anlegg for en musiker egen defnisjon av en sang form ved hjelp av “stick
notasjoniii”, For eksempel“8|8/8|8”, Slik at for svært komplekse, brukerdefnerte former. I
tillegg, App omfatter også ensang deling anlegget, Så hvis sangen har hatt sin SongForm
delt før du vil være i stand til å slå det opp ved å trykke på forstørrelsesglasset
søkeknappen etter å skrive inn navnet.

To andre aspekter som gjør denne App skiller seg ut fra tidligere tromming Apps er (i)
kompromissløs, fneste kvalitet lyd backing, og (ii) en
virkelig musiker-vennlig setliste og spiller grensesnitt.
Dette gjør det døde lett for musikere å forberede, øve
og utføre sin spilleliste.
Song rytmespor er en klasse handle for virkelig høy
kvalitet rytmisk backing. Du kommer ikke til å bli lei
av disse backing spor. Du er ikke nødt til å
sekvensere noe. Du vil fnne at spilleren og setliste
brukergrensesnittet oppfordrer bruk av App. Du får til
å sette pris form av sangene dine mer og du bare kan
omfatte disse sporene i egne enkle og utgivelsene.
Ikke la deg skremme av tidligere erfaringer med
mobile tromming Apps. Dette er noe annerledes.
To sjekke ut prøver av lyden ta en titt på Alive
Drumming s Prøver side ved http://alivedrumming.org/sample-audio-files/
For en interessant bakgrunnshistorie av Song
Rhythm Track sjekke ut innlegget, “The Primacy of
Rhythm i populærmusikken og praksis” på http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythmin-popular-music/
Last ned appen på Apple App Store på https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythmtracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Hvis du ønsker ytterligere informasjon eller for å planlegge et intervju kontakt
Matthew Hargreaves
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Alive Drumming
Telefon: + 61 411 090 168
e-post: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org
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“SongForm”Refererer til levende Drumming identifikasjon av en sang form, hentet fra en trommer perspektiv av
sammensetnings strukturen av en sang. I tillegg til å ta i bruk navn for vanlige former, slik som 12-bar blå- og 32 bar
AABA, innfører Levende Drumming deres alternativ stick notasjon å beskrive en sang form. Stick notasjon er bare
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en liste av seksjonslengder i barer adskilt med en vertikal strek, ' 'Eller en skråstilt bar,' 'Når den følgende seksjon er
en bro.
ii “Stick Notation”Beskriver skjemaet ved at lengden av de musikalske delene i barer, adskilt av‘pinner’. En pinne er
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en vertikal strek, ' 'Eller en skråstilt bar,' 'Når den følgende seksjon er en bro.
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