lied Ritme Sporen
- Rhythm Tracks voor uw songs
“Song Rhythm Tracks” mobiele Musician's App met
hoogwaardige ritmische steun nu beschikbaar op de Apple
iOS App Store
Alive Drumming Organisatie heeft gebracht productiekwaliteit ritmische steun aan
de wereld, in het meest geschikte vorm - een mobiele app met een eenvoudige
interface om te downloaden en te spelen selecteer Song Rhythm Tracks.
Song Rhythm Tracks een nieuw type achtergrondtrack
geheel samengesteld ritmisch tracks (geen melodie of
harmonie) ingericht om de muzikale vorm van het lied aka
het “SongFormi”.
Deze tracks zijn compleet prestaties vergelijkbaar met wat
we verwachten van een professionele drummer. Ze hebben
een count-in, inleiding sectie, meerdere koren en
karakteristieke eindes, alles omlijst met de vullingen aan het
begin en einde van muzikale secties af te bakenen. De
mobiele productontwerp benadrukt verschafen dit niveau
van schema zonder grensvlak typische bewerker's waardoor
de interface eenvoudig houden. Men kan een nummer te
selecteren in minder dan 30 seconden, en onder de 15
seconden als je eenmaal onder de knie te krijgen.
De app bevat een speler met een aantal precieze tempovariatie en een basis setlist
mogelijkheid om de tracks voor uw optreden of jamsessie volgorde. Het wordt gebruikt
door musici van alle niveaus. Nieuwe muzikanten gebruik maken van de app om een
begeleiding om nummers voorziet van een ritme dat is sympathie voor het nummer, zodat

ze leren om tijd bij te houden vanaf het begin en het profteren van de boeiende en
inspirerende ritmes. Optredens musici catalogus hun steun insetlisten en gebruik deze om
de prestaties te leiden. Het hebben van kwaliteit ritmische steun, met een setlist faciliteit
en de speler van een musicus, allemaal in de ene App is zo handig een verkeert gebruik
ritmische backing steeds.

A “Musician's Player”: wat is dat? Een die het scherm automatisch dimt, zal spelen in de
achtergrond, heeft een finke knoppen en kunt u het volume met fysieke knoppen van het
apparaat te wijzigen. Ja, dat alles, maar deze speler toont
ook de muzikale vorm van de baan, zoals “4 koren van

32 staven van std. AABA vorm (8|8/8|8) zonder
intro' en 4-Bar eindigend”, En geeft een visuele volgen
tegen dit als het speelt. Dit is slechts de informatie
muzikanten willen vlak voordat ze op het punt om een
nummer af te spelen. Als ze beginnen te verliezen hun plek
een beetje terwijl ze spelen, zal een snelle blik op het
display kans krijgen ze terug "op het goede spoor" nog een
keer.

Er is een groot aantal ritmes om te kiezen uit (in duizenden)
en eindeloze muzikale vormen voor uw songs. Eenmaal
aangevraagd, kan het downloaden een paar minuten duren
om te komen voordat het op uw apparaat om te spelen.
Alive Drumming geeft de gebruiker rechten om de track te
remixen, zodat ze kunnen overbrengen naar een computer met iTunes fle sharing en
vervolgens opnemen in hun eigen composities en album releases.

De keuze van de vorm van het nummer te selecteren op naam, of als alternatief door het
gebruik van stok notatieii, Over het verstrekken van een sequencing-interface is een
innovatie die niet is gezien en een die het karakter geeft deze App. Het betekent dat de
muzikant nodig heeft om de muzikale vorm van het lied, die zeker moeten ze doen, zelfs
als ze besefen het niet weten. Een muzikant zou niet bekend zijn met de naamgeving

wordt gebruikt, maar de App zijn, bij gebruik van een SongForm naam, ook een
beschrijving met de stick-notatie, Zodat wanneer men kiest, “32 maten AABA”Het
krijgen van de weergegeven als“32 staven van std. AABA vorm (8|8/8|8)”. Er is
genoeg van de middelen op de website Alive Drumming op SongForm. Eigenlijk,
SongForm namen hoeven niet te worden gebruikt op alle, kan men ook kiezen voor “ 8 |

8/8 | 8”En krijgen precies dezelfde beschrijving weergegeven, wordt“32 staven van
std. AABA vorm (8|8/8|8)”. De App biedt ook een fexibele voorziening voor eigen
defnitie van de vorm van een nummer van een musicus met behulp van “stok notatieiii”,
Bijvoorbeeld“8|8/8|8”, Waardoor zeer complexe, door de gebruiker gedefnieerde
vormen. Daarnaast is de app bevat ook eenlied gezamenlijk gebruik van faciliteiten, Dus
als je nummer heeft zijn SongForm gedeeld voordat je in staat om het op te zoeken door
te drukken op het vergrootglas zoekknop na het invoeren van de naam zal zijn.

Twee andere aspecten die deel uitmaken van deze applicatie te onderscheiden van
eerdere drummen Apps zijn (i) de no-compromis,
beste kwaliteit audio drager, en (ii) een zeer
muzikant-vriendelijke setlist en speler-interface. Dit
maakt het doodeenvoudig voor muzikanten te
bereiden, de praktijk en het uitvoeren van hun setlist.
Song Rhythm Tracks is een klasse act voor echt
hoge kwaliteit ritmische backing. Je gaat niet moe
van deze backing tracks te krijgen. U bent niet van
plan om niets te sequencen. U zult merken dat de
speler en de setlist van de user-interface wordt het
gebruik van de App. Je krijgt de vorm van je liedjes
meer waarderen en kun je net deze tracks op te
nemen in uw eigen enkele en album releases. Niet
afschrikken door eerdere ervaringen met mobiele
drummen Apps. Dit is iets anders.
To kijk op monsters van de audio een kijkje nemen
op Alive Drumming's samples -pagina op http://alivedrumming.org/sample-audio-files/

Voor een interessant back verhaal van Song Rhythm Track kijk op de post, “het primaat
van de Rhythm in de populaire muziek en praktijk” op http://alive-drumming.org/the-primacyof-rhythm-in-popular-music/
Download de App op de Apple App Store op https://itunes.apple.com/us/app/songformrhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Wilt u meer informatie of om een interview te plannen kunt u contact opnemen
Matthew Hargreaves
afzet
Alive Drumming
Telefoon: + 61 411 090 168
E-mail: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org
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“SongForm”Naar Alive Drumming identificatienummer vorm van een nummer, uit oogpunt van de compositionele
structuur van een nummer een drummer. In aanvulling op de aanneming van namen voor voorkomende vormen
zoals 12-bar blues en 32-bar AABA, Alive Drumming introduceert hun alternatief stok notatie naar vorm van een
nummer te beschrijven. Stok notatie is eenvoudigweg een lijst sectielengtes in bars gescheiden door een verticale
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balk, ' 'Of een schuin bar,' 'Wanneer het volgende gedeelte is een brug.
ii “Stick Notation”Beschrijft vorm door aan de lengte van de muzikale secties bars, gescheiden door‘sticks’. Een stok
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is een verticale balk, ' 'Of een schuin bar,' 'Wanneer het volgende gedeelte is een brug.
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