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Synthesia Daniel Riegels Hent PDF Hæftet Synthesia tager udgangspunkt i det gratis, engelsksprogede

program Synthesia, der fungerer som en virtuel klaverlærer. Programmet lader dig komme i gang med at spille
hele numre på klaveret – helt uden forhåndskendskab til musikteori. Vi gennemgår først instrumentets
indretning, så du føler dig hjemme ved tangenterne. Bl.a. vil du lære klaviaturet at kende og finde ud af
hvordan pedal-systemet fungerer. At bruge Synthesia kræver, at du har et digitalt keyboard, som du kan

tilslutte din computer. Vi guider dig gennem de forskellige muligheder, der findes, og du vil blive hjulpet på
vej med køb, tilslutning og opsætning. Derefter kaster vi os over selve programmet, som bliver gennemgået
fra ende til anden. Du vil både lære at navigere i programmet, at øve korrekt med dets værktøjer og at hente
nye sange til programmet fra internettet. Sidst i hæftet er der et introducerende kapitel om musikteori, som

bl.a. kan hjælpe dig i gang med node- og akkordspil. I dette hæfte finder du dermed al den viden, du behøver
for at komme godt i gang med at spille klaver. OBS: Der henvises i dette hæfte til en række hjemmesider,
hvor der kan downloades MIDI-filer. Heraf vil nogle være omfattet af ophavsretsloven, mens andre vil være

frie. MIDI-filer er omfattet af ophavsretsloven indtil 70 år efter ophavsmandens død.

 

Hæftet Synthesia tager udgangspunkt i det gratis, engelsksprogede
program Synthesia, der fungerer som en virtuel klaverlærer.

Programmet lader dig komme i gang med at spille hele numre på
klaveret – helt uden forhåndskendskab til musikteori. Vi gennemgår

først instrumentets indretning, så du føler dig hjemme ved
tangenterne. Bl.a. vil du lære klaviaturet at kende og finde ud af
hvordan pedal-systemet fungerer. At bruge Synthesia kræver, at du
har et digitalt keyboard, som du kan tilslutte din computer. Vi guider
dig gennem de forskellige muligheder, der findes, og du vil blive
hjulpet på vej med køb, tilslutning og opsætning. Derefter kaster vi
os over selve programmet, som bliver gennemgået fra ende til anden.
Du vil både lære at navigere i programmet, at øve korrekt med dets



værktøjer og at hente nye sange til programmet fra internettet. Sidst i
hæftet er der et introducerende kapitel om musikteori, som bl.a. kan
hjælpe dig i gang med node- og akkordspil. I dette hæfte finder du
dermed al den viden, du behøver for at komme godt i gang med at

spille klaver. OBS: Der henvises i dette hæfte til en række
hjemmesider, hvor der kan downloades MIDI-filer. Heraf vil nogle
være omfattet af ophavsretsloven, mens andre vil være frie. MIDI-
filer er omfattet af ophavsretsloven indtil 70 år efter ophavsmandens

død.
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