Beste koorleden van Fenix,
Hierbij een opsomming van mogelijkheden voor wie een handige midispeler op laptop of computer zoekt om te
gebruiken bij de notenstudie thuis. Als je de midi bestanden als een MP3 afspeelt kun je namelijk niets aan de
snelheid en instrumentkeuze doen.
Op mijn pc gebruik ik de gratis midi player Van Basco: http://www.vanbasco.com/
Hij is simpel te bedienen en makkelijk in het gebruik. Het volume en tempo zijn te regelen. Ook kun je de eigen stem
uit laten komen en de overige stemmen terugdrukken of uitschakelen. De instrumenten zijn met deze speler niet te
wijzigen.

2 rijen knoppen naast de lijst
met partijen waarmee je
partijen kunt uit laten komen,
isoleren of helemaal uitzetten

met de Playlist zoek je bestanden
op je computer en maak je een lijst
om mee te oefenen

mengpaneel om het tempo, de
toonhoogte en volume te regelen

Een andere gratis midispeler die je kunt installeren op een Windows pc of laptop is Anvil studio:
http://www.anvilstudio.com/ In dit programma is meer mogelijk dan in de Van Basco speler. Instrumenten zijn te
wijzigen, evenals het tempo en partijen kun je isoleren of harder af laten spelen dan de andere stemmen. Hij laat zelfs
de te zingen notenbalk(en) zien als je even zoekt naar de juiste instellingen. Marieke is dit programma gaan gebruiken
en ontdekte dat je zelf noten kan wijzigen of toevoegen.

Voor een tablet met Android besturingssysteem maak ik ook gebruik van Midi Voyager Karaoke Player free.
Ook hierin zijn instrumenten te wijzigen. Dit programma is gratis verkrijgbaar in de Google Play store en draait
wellicht ook op een smartphone met Android besturingssysteem. Erg handig voor onderweg of om met een kleine
koptelefoon op te oefenen. Helaas is er wel een balk met opdringerige reclame bovenin het scherm te zien.

hier instrumenten wijzigen +
volume partijen aanpassen

tempo + toonhoogte aanpassen

Starten en stoppen

De 3 bovengenoemde programma’s werken niet op Apple computers en tablet’s!
Voor Margret heb ik al eens gekeken of er in de Apple Store ook gratis midi players voorhanden zijn.
Kijk bijvoorbeeld eens of deze te gebruiken is op een Apple laptop, i-Mac, i-Phone of i-Pad:
https://itunes.apple.com/nl/app/sweet-midi-player/id477678002?mt=8
Er zijn ook App's waar je wat voor betalen moet zoals bijvoorbeeld deze:
https://itunes.apple.com/nl/app/midi-player/id314536509?mt=8
Hopelijk zit er iets bruikbaars tussen voor als je nog geen gebruik maakt van een midi speler.
Met een hartelijke groet,
Wim

Wat betreft het afspelen van midi bestanden op een Mac vond ik mogelijke deze oplossing:
Sinds 2015 kan dit niet meer met i-Tunes. Je hebt hier nu een kleine APP voor nodig die te downloaden is van de
Apple Store. Helaas niet gratis voor zover ik het kan zien, maar misschien is 5 Euro nog te overzien. Bij Apple gaat de
zon kennelijk niet voor niets op.
Hier een link die je eens zou kunnen bekijken:
http://macworld.nl/artikelen/mac/zo-kun-je-midi-bestanden-afspelen-op-je-mac-68010/
Er bestaan ook app's voor i-Phones en i-Pads voor zover ik me kan herinneren. Misschien is er toch iets bruikbaars
voor je te vinden.
Als dit allemaal niet werkt kan ik op speciaal verzoek ook MP3 bestanden van de MIDI’s toesturen die je
waarschijnlijk wel af kunt spelen met i-Tunes, al kan je er dan verder niets meer aan veranderen of instellen.

