
Canção Ritmo Tracks 
 - Rhythm Passadeiras de suas 
músicas

“Canção de ritmo Tracks” App do músico móvel com 
backing rítmica de alta qualidade agora disponível na Apple  

iOS App Store

Viva Organização Drumming trouxe apoio rítmico qualidade da produção para o 

mundo, em sua forma mais conveniente - um aplicativo móvel com uma interface 

simples para selecionar, faça o download e jogo Canção de ritmo Tracks.

Canção de ritmo Tracks são um novo tipo de faixa de 

apoio composta inteiramente de rítmico apoio (não melodia 

ou harmonia) disposta para a forma musical da canção aka 

que é “SongFormi”.

Estas faixas são performances completas semelhante ao 

que podemos esperar de um baterista profssional. Eles têm 

uma contagem-in, seção de introdução, vários coros e 

terminações característicos, tudo emoldurado com os 

preenchimentos para delinear o início eo fm das secções 

musicais. O design do produto móvel enfatiza fornecer este 

nível de arranjo, sem a interface de um arranjador típico 

mantendo, assim, a simples interface. Pode-se selecionar 

uma faixa em menos de 30 segundos, e menos de 15 

segundos quando você pegar o jeito dele.

O aplicativo inclui um jogador com alguma variação de tempo preciso e uma academia 

setlist básica para sequenciar as faixas para o seu show ou jam session. Ele é usado por 



músicos de todas as habilidades. Novos músicos usar o aplicativo para fornece 

acompanhamento de canções com um ritmo que é solidário com a música para que eles 

aprendem a manter o tempo desde o início e benefciar envolvente e ritmos inspiradoras. 

Gigging músicos catalogar o seu apoio emsetlists e usá-lo para orientar o desempenho. 

Tendo apoio rítmico qualidade, com uma facilidade setlist e leitor de um músico, tudo em 

uma App é um modo conveniente encontra-se com o apoio rítmico mais e mais.

A “Jogador do músico”: o que é isso? Um que escurece automaticamente a tela, vai 

jogar no fundo, tem bom tamanho botões e permite alterar o volume com botões físicos 

do dispositivo. Sim, tudo isso, mas este 

jogador também exibe o formulário musical da 

trilha, como “4 coros de 32 barras de std. 

forma AABA (8|8/8|8) sem intro' e 4-Bar 

terminando”, E fornece acompanhamento 

visual contra isso, pois joga. Esta é apenas a 

músicos de informação quer para a direita 

antes que eles estão prestes a reproduzir uma 

faixa. Se eles começam a perder o seu lugar 

um pouco enquanto eles jogam, um rápido 

olhar para a tela provavelmente irá obter-los 

de volta "na pista" novamente.

Há um número enorme de ritmos para 

selecionar a partir de (em milhares) e formas 

musicais infnitas para suas músicas. Uma vez 

solicitado, o download pode demorar alguns minutos para chegar antes que seja no seu 

dispositivo para jogar. Viva Drumming concede os direitos de usuário para remixar a faixa 

para que eles possam transferi-lo para um computador usando o iTunes 

compartilhamento de arquivos e, em seguida, incluí-lo em suas próprias composições e 

lançamentos de álbuns.

A opção de selecionar a forma da canção de nome, ou, alternativamente, usando a 



notação varaii, Sobre fornecendo uma interface de sequenciamento é uma inovação que 

não tenha sido visto antes e que dá a este App seu caráter. Isso signifca que o músico 

precisa saber a forma musical da canção, o que certamente eles devem fazer, mesmo 

que eles não percebem isso. Um músico pode não estar familiarizado com o esquema de 

nomeação a ser usado, mas a App, ao usar um nome SongForm, também fornece uma 

descrição com o stick-notação, Por isso, quando alguém escolhe, “32-bar AABA”, Ele 

começa do apresentado como“32 bares de std. forma AABA (8|8/8|8)”. Há uma 

abundância de recursos no site da Vivo Drumming em SongForm. De fato, nomes 

SongForm não tem que ser usado em tudo, pode-se também selecionar “8|8/8|8”E obter 

a mesma descrição apresentada,“32 bares de std. forma AABA (8|8/8|8)”. O 

aplicativo também oferece uma instalação fexível para a própria defnição de um músico 

da forma de uma música usando “notação varaiii", por exemplo "8|8/8|8”, Permitindo 

para formas altamente complexas, defnidos pelo utilizador. Além disso, a aplicação 

também inclui umfacilidade de compartilhamento de música, Por isso, se sua música teve 

seu SongForm compartilhada antes que você será capaz de procurá-lo premindo o botão 

de pesquisa lupa depois de entrar o seu nome.

Dois outros aspectos que tornam este App se 

destacar Apps percussão anteriores são: (i) a falta de 

compromisso, o melhor apoio de áudio de 

qualidade, e (ii) uma interface setlist eo jogador 

realmente músico-friendly. Isso torna absolutamente 

fácil para os músicos para se preparar, prática e 

executar o seu setlist. 

Canção de ritmo Tracks é um ato de classe para 

apoio rítmica verdadeiramente de alta qualidade. 

Você não vai se cansar destas faixas de apoio. Você 

não vai ter para sequenciar nada. Você verá que o 

jogador e setlist interface de usuário incentiva o uso 

do App. Você começa a apreciar a forma de suas 

canções mais e você só pode incluir essas faixas em 

suas próprias singles e álbuns. Não ser adiadas por 



experiências anteriores com Apps percussão móveis. Isso é algo diferente.

To confra amostras de áudio dar uma olhada vivo Drumming de amostras página na 
http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

Para uma história por trás interessante da canção Rhythm trilha confra o post, “A 
primazia do Ritmo na música e na prática popular” no http://alive-drumming.org/the-primacy-
of-rhythm-in-popular-music/

Baixe o App na loja da Apple App na https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Se você quiser mais informações ou para agendar uma entrevista por favor contacte

Matthew Hargreaves
Marketing
Drumming vivo 
Telefone: + 61 411 090 168
O email: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org
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i “SongForm”Refere-se a identificação da vivo Bateria da forma de uma canção, feita a partir de uma perspectiva do 
baterista da estrutura de composição de uma música. Em adicional a adopção de nomes para as formas comuns, tais 
como 12-bar blues e AABA de 32 bar, vivo Drumming introduz a sua alternativa notação vara para descrever forma 
de uma música. notação da vara é simplesmente uma lista de comprimentos de secção em barras separadas por uma 

barra vertical, '|'Ou uma barra inclinada,'/'Quando a secção seguinte é uma ponte. 
ii “vara Notation”Descreve forma, dando o comprimento das secções musicais em bares, separados por‘paus’. A vara 

é uma barra vertical, '|'Ou uma barra inclinada,'/'Quando a secção seguinte é uma ponte. 
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