
Låt Rytm spår 
 - Rhythm spår för dina låtar

”Song Rytm Tracks” mobil musiker App med högkvalitativa  
rytmisk uppbackning nu tillgänglig på Apple iOS App Store

Alive Drumming organisationen har fört rytmisk uppbackning produktionskvalitet till 

världen, i det lämpligaste formen - en mobil app med ett enkelt gränssnitt för att 

välja, ladda ner och spela Song Rytm Tracks.

Song Rytm Tracks är en ny typ av bakgrundsspår består 

helt av rytmisk säkerhetskopiering (ingen melodi eller 

harmoni) anordnad till musikalisk form av låten aka det är 

”SongFormi”.

Dessa spår är kompletta föreställningar liknar vad vi 

förväntar oss av en professionell trummis. De har en 

inräkning i inledningen avsnittet fera körer och 

karakteristiska ändelser, allt inramat med fyllningar att 

avgränsa början och slutet av musikaliska avsnitt. Den 

mobila produktdesign betonar att tillhandahålla denna nivå 

av arrangemang utan en typisk arrangör gränssnitt 

därigenom hålla gränssnittet enkelt. Man kan välja ett spår 

på under 30 sekunder, och under 15 sekunder när du får 

kläm på det.

Applikationen innehåller en spelare med några exakta tempovariation och en 

grundläggande setlist möjlighet att sekvensera spåren för din spelning eller jam session. 

Den används av musiker på alla nivåer. Nya musiker använder App att ger ett 

komplement till låtar med en rytm som är välvilligt inställd till låten så att de lär sig att hålla 

tiden redan från början och dra nytta av engagerande och inspirerande rytmer. Gigging 



musiker katalog sitt stöd tilllåtlistor och använda den för att styra prestanda. Med rytmisk 

uppbackning kvalitet, med en setlist anläggning och musiker spelare, alla i en App är så 

praktiskt man befnner sig med användning av rytmiska underlag mer och mer.

A ”musiker Player”: vad är det? En som automatiskt skymmer skärmen, kommer att spela 

i bakgrunden, har bra storlek knappar och låter dig ändra volymen med enhetens fysiska 

knappar. Ja, allt detta, men denna spelare visar också den 

musikaliska formen av spåret som ”4 körer av 32 staplar 

av std. AABA form (8|8/8|8) utan intro' och 4-Bar 

slutar”Och ger visuell spårning mot detta eftersom det 

spelar. Detta är bara informations musikerna vill precis 

innan de är på väg att spela upp ett spår. Om de börjar 

förlora sin plats en bit medan de spelar, kommer en snabb 

blick på displayen sannolikt få tillbaka dem "på spår" igen.

Det fnns ett stort antal rytmer att välja mellan (i tusental) 

och oändliga musikaliska former för dina låtar. När begäran 

kan nedladdningen ta några minuter att komma fram innan 

det är på enheten för att spela. Alive Drumming beviljar 

användarrättigheter att remixa spåret så att de kan överföra 

den till en dator med iTunes fldelning och sedan inkludera 

den i sina egna kompositioner och släpper album.

Valet att välja låtens formen med namn, eller alternativt genom att använda stick 

notationiiÖver att tillhandahålla en sekvenseringsgränssnitt är en innovation som inte har 

sett förut och som ger App dess karaktär. Det betyder att musikern behöver veta den 

musikaliska formen av låten, som säkert måste de göra även om de inte inser det. En 

musiker kanske inte känner till namngivningssystem som används, men App, när man 

använder en SongForm namn, ger också en beskrivning med stick-notation, Så när man 

väljer, ”32-bar AABA”Det får s visas som”32 stänger av std. AABA form (8|8/8|8)”. 

Det fnns gott om resurser på Alive Drumming hemsida på SongForm. Faktiskt, SongForm 

namn behöver inte användas alls, kan man också välja ”8|8/8|8”Och få mycket samma 



beskrivning visas”32 stänger av std. AABA form (8|8/8|8)”. Appen ger också en 

fexibel anläggning för en musiker egen defnition av låtens formulär med hjälp av ”pinne 

notationiii", t.ex "8|8/8|8”, Vilket möjliggör mycket komplexa, användardefnierade former. 

Dessutom, App innehåller också ensong delning anläggning, Så om din låt har haft sin 

SongForm delas innan du kommer att kunna slå upp det genom att trycka på 

förstoringsglaset sökknappen när du har angett sitt namn.

Två andra aspekter som gör denna App sticker ut från tidigare trummande Apps är (i) utan 

kompromisser, fnaste ljudkvalitet stöd, och (ii) en 

riktigt musiker vänlig setlist och spelare gränssnitt. 

Detta gör det busenkelt för musiker att förbereda, 

praxis och utföra sin setlist. 

Song Rytm Tracks är en klass för rytmisk 

uppbackning riktigt hög kvalitet. Du kommer inte att 

tröttna på dessa backing tracks. Du kommer inte att 

behöva sekvensera någonting. Du kommer att 

upptäcka att spelaren och setlist s 

användargränssnitt uppmuntrar användning av App. 

Du får att uppskatta form av dina låtar mer och du 

bara kan inkludera dessa spår i egna enkla och 

album utgåvor. Inte avskräckas av tidigare 

erfarenheter med mobila trummande Apps. Detta är 

något annat.

To kolla in prover av ljud ta en titt på Alive Drumming 
s prover sida vid http://alive-drumming.org/sample-
audio-files/

För en intressant tillbaka historia av Song Rhythm Track kolla posten, ”The Primacy rytm i 
populärmusik och praktik” på http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-
music/

Hämta App på Apple App Store på https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8
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Om du vill ha mer information eller för att boka en intervju, kontakta

Matthew Hargreaves
marknadsföring
Alive Drumming 
Tel: + 61 411 090 168
E-post: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org

mailto:Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org


i ”SongForm”Avser vid liv Drumming identifiering av en sång s form, tagen från en trummis perspektiv av 
sammansättningsstrukturen av en sång. I ytterligare antagandet namn för vanliga former såsom 12-bar blues och 32-
bar AABA, introducerar vid liv Drumming deras alternativa pinne notation för att beskriva en låtens formulär. Stick 

notation är helt enkelt en lista över sektionslängder i barer åtskilda av ett vertikalt streck "|'Eller ett lutande 

bar,'/"När följande avsnitt är en bro. 
ii ”Stick Notation”Beskriver formen genom att ge längden av de musikaliska sektioner i barer, åtskilda av’pinnar’. En 

pinne är en vertikal stång, '|'Eller ett lutande bar,'/"När följande avsnitt är en bro. 
iii


