!
Applicatie

Icoon

Volledige naam

Systeem

Taal

VirtualDJ Home

!

VirtualDJ Home

Apple

Engels

Tanpura

Tanpura Driod

Android

Engels

Sound Effects

Geluidseffecten

Android

Engels

Beschrijving

Bruikbaarheid in klas

Leeftijd

Type

Bruikbaar

Ingewikkeld. Kennis nodig
van DJ apparatuur.

12+

Compositie

x

Tanpura Droid is the software version
of a Tanpura, this sitar-like instrument
used in Indian classical music to play
a drone sound throughout a musical
performance. Includes real sounds.

Vrij ingewikkeld. Goede
basis van muziektheorie
nodig.

12+

Compositie

x

Geluidseffecten voor Android bevat
honderd geluiden.
Ze zijn gerangschikt per categorie.

Gemakkelijk te gebruiken,
maar moet muzikaal aspect
aan gekoppeld worden.

12+

Library

v

12+

Compositie

v

!

Basisschool/Middelbare
school
Go Techno Free

Go Techno Free Sequencer

Andriod

Engels

Go Techno Free is an instant techno
music maker.
In a couple of seconds you will have
your own music playing on your
phone or pad.
As the sound is massive, don't forget
to plug in your head phones or your
hifi amplifier.
Go Techno combines a synthesizer
and a drum machine together with an
uploading portal where you can listen
and rate tracks that have been
published by other Pro users.

Gemakkelijk te gebruiken,
weinig kennis van muziek
nodig enkel weten wat de
mogelijkheden van de app
zijn.

!

Middelbare School

EasyBand

EasyBand Lite

Andriod

Engels

EasyBand is an auto accompaniment
tool for musicians.
Use it for creating playbacks,
practicing solos and sketching your
ideas on the go.
Just drop chords into the timeline,
select style and tempo and click play.
EasyBand supports up to 8 distinct
parts. Build your song one part at a
time and then use the song editor to
compile the complete song from the
various parts.

Bruikbaar, maar heeft goede
muziektheoretische
basiskennis nodig.
Voornamelijk gebruik van
akkoorden. Kan goed zijn
voor het creëren van een
begeleiding bij een lied.

Begeleiding/
Compositie

v

!

Middelbare school

Each EasyBand style has 2 variants, 2
fills, an intro and an ending pattern.
Each variation can be applied to
individual chords or to an entire part.
You can mute individual instrument to
hear only the instruments you need.
For example, if you are a drummer,
you can mute the drums instrument
while practicing.
Frederic –
Resurrection of
Music

Frederic –
Resurrection of
Music (Lite)

Apple

Engels

Step into Frederic Chopin’s shoes and
go on a magical journey. Battle your
oppenents in musical duel. Play
through nine arragements of Chopin’s
greatest classics.

Spel. Leuk om in aanraking
te komen met de muziek van
Chopin. Niet heel nuttig in
de klas.

12+

Game

4+

Theorie /
Game

!

Basisschool / Middelbare
School
Music Keys

Music Keys Lite

Apple

Engels

Music Keys is an app that teaches you
how to play popular songs and teaches
you to recognise piano keys.

Bedoeld voor jonge
kinderen. Niet gebruiken op
middelbare school. Goed om
de tonen op de piano te
leren.

!

Basisschool

v

Cadenza

Renzoku Drums

Cadenza – The
Orchestra that
follows you

Renzoku Drums
Free

Apple

Apple

Engels
en Frans

Engels

Play the world’s best loved music on
toy instrument with a real orchestra
accompanying you. Cadenza is the
first and only app that listens to you,
anticapates how you’re going to play
and accompanies you in real time.
Play Bach, Beethoven, Bruch,
Brahms, Mozart, Haydn, Tchaikovsky,
Vivaldi and more.

Mooie applicatie om te
gebruiken bij privé lessen
van een solo-instrument. In
de klas te gebruiken voor
optredens.

Renzoku drums Free is a new kind of
drum application. It is rum loop
sequenzer with 4 way pattern switch.

Leuk om in de klas te
gebruiken in plaats van een
metronoom, of om een
drumpattern uit te leggen.
Weinig muzikaal
theoretische basiskennis
nodig

!

12+
Begeleiding
(afhan
kelijk
niveau
muzika
nt)

v

8+
Compositie/
(afhan Begeleiding
kelijk
niveau
muzika
nt)

v

12+

v/x

Basischool / Middelbare
school/ Individuele lessen

!

Basisschool / Middelbare
school
Music Riff Studio

Music Riff Studio

Android

Engels

Drum machine, step sequencer, loop
editor, wavetable synthesizer. Guitar
distortion, mute strings distortion,
bass, drums and so on.
You can save and load your loops
without restriction.
You can exchange loops with others
(send via email or Evernote).All in
one. The best solution for mobile
rhytm section.

Vrij ingewikkeld. Enige
kennis van muziek theorie
nodig. Past niet volledig op
een telefoonscherm. Kennis
nodig van: maatsoorten,
akkoorden en gebruik van
drums, gitaar, piano en bas.

!!

Middelbare School

Compositie/
Begeleiding

Better Ears
Beginner

Better Ears Beginner

Apple

Engels

Met deze app kun je je oren trainen op
muzikaal vlak. Het is een lite versie,
waardoor je enkel als ‘Beginner’ te
werk kunt gaan. Er zijn 10
verschillende oefeningen; intervallen,
toonladders , akkoorden, toonhoogte,
tempo enz waarin je het herkennen
kunt trainen, maar ook het lezen.

Doordat de app inspeelt op
verschillende leerstijlen,
zowel het gebruiken van een
piano/gitaarhals, maar ook
in notenschrift of in
uitgeschreven tekst is er
voor meerdere leertypes een
mogelijkheid om de
muzikale theorie in praktijk
beter onder de knie te
krijgen. Het is niet een app
die je klassikaal goed kunt
gebruiken, maar wel voor
leerlingen individueel.
Middelbare School /
Individuele Lessen

8+

Theorie

v

Cources For Music
Theory

Apple

Engels

In deze app zit een lesprogramma van
muziektheorie. Er zijn verschillende
filmpjes, die elke een andere
onderwerp behandelen. Aan het einde
van elk filmpje wordt de behandelde
stof nog eens herhaald. De filmpjes
zijn gemaakt met animatie, waardoor
het goed te volgen is.
In de gratis versie is er echter alleen
toegang tot de ‘Quick Look’, waarin
van elk onderwerp een aantal filmpjes
zijn samengevoegd om een beeld te
krijgen van de applicatie. De echte
pakketten moeten worden gekocht.

Bruikbaar in de klas, echter,
maar moet niet nodig zijn
voor een muziekleerkracht.
Kan beter worden gebruikt
als herhaling van een
eerdere les of als reminder
van de stof voor de
leerlingen thuis.
De filmpjes zijn vrij
makkelijk te begrijpen,
ondanks het Engels, door de
duidelijke animatie.
Basisschool / Middelbare
School / Individuele Lessen

12+

Theorie/
Lesprogram
ma

v

Music Intervals

Apple

Engels

Applicatie is bedoeld om je intervallen
op gehoor te trainen. Echter is er geen
mogelijkheid om e notenbalk, waarop
de noten ook zichtbaar zijn, uit te
zetten. Dit maakt het daarom ook veel
te makkelijk.

Het is een vrij eenvoudige
applicatie, dus niet erg
bruikbaar op middelbare
scholen, maar misschien wel
op basisscholen. Het is een
app waarmee leerlingen
individueel hun gehoor
kunnen trainen.

8+

Theorie /
Game

x

!

Cources For Music
Theory
!

Music Intervals
!

!

Basisschool

Music Notes

Music Notes

Apple

Engels

!

Musical Studio

!

Musical Studio
(RORMIW)

Apple

Engels

Zelfde makers als hierboven
genoemde applicatie. App bedoeld om
de verschillende noten te leren
kennen. Echter is er geen
moeilijkheidsgraad in te stellen. En
door elke noot een andere kleur te
geven en enkel van lang naar korte
duur op een rij te zetten is het doel van
de app snel verdwenen. De noten zijn
trouwens niet duidelijk weergegeven.

Voor een keer leuk om te
gebruiken op een
basisschool. Daarna niet
meer nuttig.

De applicatie is bedoeld om
doormiddel van het invoegen van
verschillende ritmische patronen als
een dj te functioneren. Echter sluiten
de patronen niet erg goed op elkaar
aan en is erg geen mogelijkheid om
dingen samen te voegen. Het is ook
vrij ingewikkeld. Slechts drie dagen
gratis

Niet bruikbaar. Ingewikkeld.
Er zijn betere apps waarbij
je betere en snellere
ritmische beats kunt maken.

8+

Theorie /
Game

x

12+

Compositie
(Weinig
variatie)

x

!

Basisschool

MusicKeysLT

MusicKeys Pro
(Lite)

Apple

Tsjechisc
h

!

Met deze app kun je op de piano
klassieke stukken leren spelen, zonder
noten te kunnen lezen. Van boven naar
beneden schuiven de noten naar
beneden naar de piano toe zodat je
precies weet welke toets je moet
indrukken. Er zijn heel erg veel
stukken in de library te vinden. Echter
is de app in het Tsjechisch dus niet te
begrijpen. Ook is het een Lite versie
waardoor de vele andere
mogelijkheden binnen de app nog niet
te gebruiken zijn. Zo is er ook een
mogelijkheid om andere instrumenten
te spelen, namelijk viool, gitaar,
klarinet, orgel, pauken, trombone enz.
Deze optie kan echter ook alleen
binnen de pro versie worden gebruikt.
Er is een mogelijkheid om een
keyboard / elektrische piano aan te
sluiten!

Niet bedoeld voor in de klas,
maar kan eventueel in
individuele lessen gebruikt
worden, of om leerlingen
zelfstandig in contact te
laten komen met het spelen
van piano.

12+

Met deze app kun je je eigen beats en
muziek maken, doormiddel van een
drumpad. Er ziten heel veel geluiden
in en er zijn er nog heel veel te
verkrijgen via internet. De app heeft
verschillende kleuren pads, waarvan
de geluiden behoren tot een bepaalde
catogorie. De toonhoogte per pad is in
te stellen.

Heel goed bruikbaar in de
12+
klas. De leerlingen moeten
uitleg krijgen over hoe het
werkt, maar omdat het heel
erg goed bij hun eigen
belevingswereld aansluit,
met muziek van nu, zullen
ze vrij snel ver komen. Door
de telefoons aan te sluiten op
een versterker kun je erg
mooie beats maken!

Spelen /
Library

x

Compositie /
Begeleiding
/ Spelen

vv

!
DrumPads24
!

Drum Pads 24

Andriod

Engels

!

Van dezelfde ontwikkelaar zijn er nog
een hele hoop andere varianten
verkrijgbaar, zoals een dubstepversie
of een electro versie.

!

Basisschool / Middelbare
school / Individuele lessen

Drumstudio

Drumstudio

Android

Engels

!

Met deze app kun je een drumstel
bespelen. Je ziet alle onderdelen van
het drumstel en kunt deze in rock of
hiphop variant bespelen. Echter is de
aanslag soms traag. Het is mogelijk
om de onderdelen van het drumstel
naar eigen smaak te verplaatsen.

Bruikbaar in de klas.
Leerlingen moeten
beschikken over enige
kennis over het drumstel en
in staat zijn een strak ritme
in te spelen.

10+

Compositie/
Spelen

v

!

Middelbare school
Chordbot Lite

Chordbot Lite

Android

Engels

Deze app is bedoeld om liedjes mee te
schrijven aan de hand van akkoorden.
Je kunt er verschillende akkoorden
(met allerlei soorten tensions) in een
volgorde zetten en het laten afspelen
in verschillende stijlen en in
verschillende tempo’s. Heel erg
overzichtelijk.

Bruikbaar in de klas. Echter
is er kennis van akkoorden
nodig. Kan ook goed
functioneren als begeleiding
bij het bespelen van een
instrument of bij het zingen.
Middelbare school /
Individuele lessen

10+

Compositie/
Begeleiding

v

Meastro

Android

Engels

App waarmee je zelf muziek kunt
noteren. Er zit ook een metronoom en
stemapparaat in. Vrij makkelijk te
gebruiken. Je kunt je composities door
verschillende instrumenten af laten
spelen.
Geen mogelijkheid tot het openen van
meerdere balken onder elkaar.

Bruikbaar in de klas.
Leerlingen hebben basis
kennis nodig van
muziektheorie, notenwaarde
en toonhoogte.

12+

Compositie

v

Met deze app kun je verschillende
instrumenten bespelen. Je kunt
akkoorden spelen, maar ook
melodieën op bijv gitaar en piano.
Daarnaast kun je drummen op
drumstel, bassen en er zit er een
drumpad in. Voor alle instrumenten
zitten er ook al heel erg veel samples
bij.

Heel erg bruikbaar in de
klas. Leerlingen hebben
basis kennis nodig van
kenmerken instrumenten en
hoe deze bespeeld moeten
worden.

12+

Compositie/
Begeleiding/
Spelen

vv

!

Meastro
!

Walkband
!

Walkband: Piano,
Guitar, Drum

Android

Engels

!

Vervolgens kun je met alle
instrumenten opnemen en ook nog
eens meerdere tracks over elkaar.

!

Middelbare school

!!

Middelbare school

Perfect Guitar
!

Gitaar + (Guitar)

Android

Engels

Met deze app kun je gitaar spelen. Je
kunt zelf kiezen uit welke soort gitaar,
links- handig of rechtshandig. Je kunt
er melodieën op spelen of akkoorden
of er samen mee liedjes zingen.

!

Ook kun je er zelf nummers mee
maken, door akkoorden achter elkaar
te zetten.

Bruikbaar in de klas.
Leerlingen hebben basis
kennis nodig van de
kenmerken van de gitaar en
hoe deze bespeeld moet
worden.

!

Middelbare school

12+

Compositie /
Spelen

v

