Een korte uitleg hoe de oefenpagina van Z en V werkt
1.

Links-klik op onderstaande link, (evt eerst CTRL ingedrukt houden)

http://zangenvriendschap.nl/repetitiemap-blauwe-map/
Handig om hiervan meteen een ‘favoriet’ of ‘bladwijzer’ van te maken!

De bovenstaande pagina opent (onder het repetitieschema) in de browser.
De kolom 'repetitiemap' bevat stukken die we op uitvoeringsniveau houden, waaronder de stukken voor Moederdag. De
kolom 'blauwe' map bevat stukken die we ooit hebben uitgevoerd, en nu bijhouden.
2.

Stel je klikt in de browser op 13. Amour, dan opent dit venster:

3.

Vervolgens klik je bovenaan op de eigen stemgroep, (in dit voorbeeld) Baritons:

4.

Je bent nu waar je zijn moet om te kunnen oefenen.

De zwarte balkjes bovenaan:
Deze geven de ingezongen bestanden weer, handig om een onbekend stuk goed in te studeren.
De fragmenten komen overeen met hetgeen onze dirigent Arno op het repetitieschema (zie de website voor de actuele
versie) dan wel gedurende de repetitie heeft aangekondigd. De papieren partituur er bij houden.
Niet alle stukken zijn ingezongen! Hangt af van de moeilijkheidsgraad van het te studeren stuk.
Daar onder de digitale versie van het stuk:
In de digitale versie wordt de eigen stempartij steeds op de voorgrond afgespeeld, de
andere partijen hoor je zachtjes op de achtergrond.
Handig om te weten: wanneer je op de drie puntjes rechtsboven het frame drukt, dan
zie je dit menu:
Met Playback speed kan de snelheid van afspelen traploos worden ingesteld, met
Loop is het mogelijk een lastige stukje steeds weer te herhalen door de betreffende
maatnummers in te vullen. Na afloop weer op ‘reset’ drukken. Het middelste Mixer
kan beter niet gebruikt worden.

Tot slot onze website (die op dit moment stevig verbouwd wordt) vind je op:
http://www.zangenvriendschap.nl/
De onderste bullet linksonder: "leden" stuurt je via de inlogpagina naar het afgeschermde deel.
gebruiker: lidzenv
wachtwoord 180Jaar
Tot slot: Ga svp omzichtig met de partituur om in verband met copyrights.
Vragen over deze beknopte handeling svp richten aan Fedde: fedde.reeskamp@gmail.com
Succes met oefenen!

