KB Piano 1.01
Informatie:
Dit programma tovert jouw computer om in een synthesizer waarmee je kan opnemen.
De bovenste rij toetsen (azertyu) zijn als de toetsen van je rechterhand.
De onderste rij toetsen (wxcvbn) kan je gebruiken als begeleiding.
Je kan akkoorden voor de begeleiding maken met één enkele toets.
Je kan 15 sporen opnemen
Start KBPiano
Je krijgt onderstaand venster

In het groene venster zie je de naam van het instrument staan. In bovenstaand geval is dit een
piano.
Je ziet ook dat je dit op het eerste spoor (Channel1) hebt staan.
Octave 3 is de normale toonhoogte waarop je zingt.
Je kan het instrument veranderen door op de knop “Patch” te klikken en een keuze te maken
uit de instrumentenmlijst.
De eerste helft van de lijst zijn de meer traditionele instrumenten, meer naar onder staan
effecten en drumgeluiden
Door op “Test” te klikken, kan je eens de klank beluisteren.
Om een beetje in het ritme te blijven, zet je beter eerst een basis van bass en/of drum op de
sporen.
Elk instrument zet je op een ander spoor.
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Je kan een spoor selecteren door op “Channel” te klikken. Het spoor dat je selecteert staat nu
rood.
Als je iets opneemt op een spoor waar al iets opstaat, wis je het vorige.

Belangrijke info:
Als je geen geluid hoort, controleer of de RECknop (opnameknop) is ingedrukt.
Als je nog niets hoort, verander “Midi Device”
Bovendien moet je Direct X7 geinstalleerd
hebben op je systeem.
Channel 9 wordt gebruikt voor drums. Dit kan
je niet veranderen.
Als je geen piano kan spelen is dit geen enkel
probleem. Gebruik de toetsen op het computerklavier A tot ]
En gebruik geen nummers
Je kan ook de “qchords”-toetsen gebruiken.
Verdere uitleg over de verschillede knoppen die je ziet staan.
- Het "Rec over" aanvinkhokje:
Als je dit hokje aanvinkt zal je tijdens het opnemen op hetzelfde spoor muziek
opnemen zonder dat je het vorige wat op dat spoor stond wegveegt.
- Undo:
Maakt de laatste opname ongedaan.
- Metronome:
Ga naar “Metronome” -> Setup om de juiste metronoom in te stellen. Zo is het iets
makkelijker om in de maat te blijven. Als je de metronoom wil in- of uitschakelen
tijdens de opname, druk op “Shift+F7”.
- Pan/Volume:
Pan wil zeggen links of rechts in de luidsprekers en het volume, … dat ken je wel.
Je kan tijdens het afspelen de volumeschuiver verzetten, luister nar het resultaat.
Qchords:
Om een QChord te wissen, selecteer het Qchord uit de lijst en druk op DEL.
Info (in het Engels) ?
http://www.gfsoftware.com/
Licentie: Freeware
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