Sang Rytme tracks
- Rhythm Tracks til dine sange
”Song Rhythm Tracks” mobil Musiker App med høj kvalitet
rytmisk opbakning nu tilgængelig på Apple iOS App Store
Alive Drumming Organisation har bragt produktionskvalitet rytmisk opbakning til
verden, i det mest passende form - en mobil App med en enkel grænsefade til at
vælge, downloade og spille Song Rhythm Tracks.
Song Rhythm Tracks er en ny type backingtrack
udelukkende består af rytmisk sikkerhedskopiering (ingen
melodi eller harmoni) anbragt til musikalsk form af sangen
aka det er ”SongFormi”.
Disse spor er komplette forestillinger svarer til, hvad vi
forventer af en professionel trommeslager. De har en tæller-i,
introduktion sektion, fere omkvæd og karakteristiske
slutninger, alt indrammet med de udfyldninger at afgrænse
starten og slutningen af musikalske sektioner. Den mobile
produktdesign understreger giver dette niveau af
arrangement uden en typisk arrangør grænsefade dermed
holde grænsefaden enkel. Man kan vælge et nummer på
under 30 sekunder, og under 15 sekunder, når du får hænge
af det.
App indeholder en spiller med nogle præcise tempo variation og en grundlæggende
sætliste facilitet at sekventere sporene til din koncert eller jam session. Det bruges af
musikere på alle niveauer. Nye musikere bruger App til giver et akkompagnement til
sange med en rytme, der er sympatisk til sangen, så de lærer at holde gang lige fra
starten, og drage fordel af spændende og inspirerende rytmer. Gigging musikere katalog

deres opbakning tilsetlists og bruge den til at vejlede ydeevne. Under kvalitet rytmisk
opbakning, med en sætliste facilitet og en musikers spiller, alt i én App er så praktisk man
befinder sig under anvendelse rytmisk backing mere og mere.

En ”Musiker s Player”: hvad er det? En, der automatisk dæmper skærmen, vil spille i
baggrunden, har gode mellemstore knapper og giver dig mulighed for at ændre lydstyrken
med enhedens fysiske knapper. Ja, alt dette, men denne
afspiller viser også musikalsk form af sporet såsom ”4 kor

32 stænger af std. AABA formular (8|8/8|8) med
ingen intro' og 4-Bar slutter”, Og giver visuel sporing
imod dette, da det spiller. Dette er bare de oplysninger
musikere ønsker lige før de er ved at afspille et nummer.
Hvis de begynder at miste deres plads lidt, mens de spiller,
vil et hurtigt blik på displayet sandsynligvis få dem tilbage
"på sporet" en gang til.

Der er et stort antal rytmer for at vælge fra (i tusindvis) og
endeløse musikalske former for dine sange. Når anmodet
kan downloade tage et par minutter at nå frem, før det er på
din enhed for at spille. Alive Drumming giver brugeren
rettigheder til at remixe nummeret, så de kan overføre det til
en computer ved hjælp af iTunes fildeling og derefter
medtage det i deres egne kompositioner og albumudgivelser.

Valget af at vælge sangens form ved navn, eller alternativt ved hjælp af stok notation iiOver
at give en sekventering interface er en nyskabelse, der ikke er set før, og en, der giver
denne App sin karakter. Det betyder, at musikeren har brug for at kende den musikalske
form af sangen, som sikkert skal de gøre, selv om de ikke er klar over det. En musiker
måske ikke være bekendt med navngivning bliver brugt, men App, når du bruger en
SongForm navn, giver også en beskrivelse med stick-notation, Så når man vælger ”32-

bar AABA”Det får os vist som”32 søjler af std. AABA formular (8|8/8|8)”. Der er
masser af ressourcer på Alive Drumming hjemmeside på SongForm. Faktisk, SongForm

navne behøver ikke at blive brugt på alle, kan man også vælge ”8|8/8|8”Og få vist den
meget samme beskrivelse,”32 søjler af std. AABA formular (8|8/8|8)”. Den app giver
også en feksibel facilitet for en musiker egen definition af en sangs formular ved hjælp af
”pind notationiii", f.eks "8|8/8|8”, Giver mulighed for meget komplekse, brugerdefinerede
former. Derudover App omfatter også ensang deling af faciliteter, Så hvis din sang har
haft sin SongForm delt, før du vil være i stand til at slå det op ved at trykke på
søgeknappen forstørrelsesglasset efter indtastning sit navn.

To andre aspekter, der gør denne App skiller sig ud fra tidligere trommespil Apps er (i) nokompromis, fineste kvalitet lyd opbakning, og (ii) en
virkelig musiker-venlig sætliste og spiller-interface.
Dette gør det døde nemt for musikere at forberede,
praksis og udføre deres sætliste.
Song Rhythm Tracks er en klasse handle for virkelig
høj kvalitet rytmisk opbakning. Du kommer ikke til at
blive træt af disse backing tracks. Du er ikke nødt til
at sekventere noget. Du vil opdage, at spilleren og
setlisten s brugerfade fremmer brugen af App. Du vil
komme til at sætte pris på i form af dine sange mere
og du bare kan inkludere disse spor i egen single og
album udgivelser. Må ikke blive afskrækket af
tidligere erfaringer med mobile trommespil Apps. Det
er noget andet.
To tjek prøver af audio tage et kig på Alive Drumming
s Prøver side ved http://alive-drumming.org/sampleaudio-files/
For en interessant baggrundshistorie af Song Rhythm
Track tjek stillingen, ”The forrang Rhythm i populærmusik og praksis” på http://alivedrumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-music/
Hent App på Apple App Store på https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythmtracks/id1254346877?ls=1&mt=8
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”SongForm”Betegner Alive Drumming identifikation for sangens form taget fra en trommeslager perspektiv af den
kompositionelle struktur af en sang. I tillæg til at vedtage navne for almindelige former såsom 12-bar blues og 32bar AABA, Alive Drumming introducerer deres alternative pind notation til at beskrive en sangs formular. Stick
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notation er blot en liste over afsnittet længder i barer adskilt af en lodret streg, ' 'Eller en skrå bar,' ', Når det
følgende afsnit er en bro.
ii ”Stick Notation”Beskriver form ved at give længden af de musikalske sektioner i barer, adskilt af’sticks’. En pind
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er en lodret streg, ' 'Eller en skrå bar,' ', Når det følgende afsnit er en bro.
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