Gebruiksaanwijzing – te lezen alvorens te beginnen
Bij elk lied zijn er twee bestanden, een midi bestand en een NWC (NoteWorthy Composer)
bestand.
Het midi bestand zal op alle computers de muziek van het betreffende lied afspelen, in vele
gevallen meerstemmig. De muziek zal beginnen wanneer je op het icoontje klikt. Als je geen
muziek hoort, klopt er iets niet met de instelling van je geluidskaart. Haal er desnoods iemand
bij om je daarbij te helpen.
Het NWC bestand biedt een mogelijkheid om bij het geluid ook het notenbeeld te zien en de
noten te volgen terwijl de muziek speelt. Je hebt daarvoor wel het gratis (kleine) bestand
NWC2 VIEWER nodig. Het is van het internet af te plukken op de site
http://www.noteworthysoftware.com/nwc2/viewer.htm. Je kan het zichzelf gewoon laten
installeren op de harde schijf op de plek die het zelf kiest. Een kleine moeite voor groot en
leerzaam plezier Het is uiterst eenvoudig in gebruik. Als je de viewer geïnstalleerd hebt, hoef
je alleen op het vierkantje van het betreffende lied te klikken en de viewer opent zich vanzelf.
Om internetkosten en wat tijd te besparen kun je natuurlijk alle muziekfiles naar je harde
schijf kopiëren. Ze nemen nauwelijks ruimte in beslag. Je mag ze echter niet delen, bijv. via
een CD of DVD met iemand anders. Zie de opmerkingen over auteursrecht hieronder.
De NWC viewer maakt deel uit van het allernieuwste NWC compositieprogramma dat er
alleen nog maar in de testversie is. Dit kan betekenen dat er van tijd tot tijd z.g. ‘updates’
komen. Het is aan te bevelen van tijd tot tijd in het viewer programma onder de <Help> knop
op <Check for updates> te klikken. Eventueel beschikbare updates worden dan automatisch
op je computer geïnstalleerd.
De geluidskwaliteit hangt helemaal af van de software en de hardware die je gebruikt,
alsmede de instellingen van de betreffende soft- en hardware. Verwacht niet al te veel van de
z.g. muziekkaart die al in je PC ‘ingebakken’ zat toen je hem kocht en al helemaal niet veel
van (zelfs een dure) laptop. En de meegeleverde luidsprekers zijn meestal ook van belabberde
kwaliteit. het verdient in ieder geval aanbeveling om wat te ‘vogelen’ met de audio
instellingen. Voor laptops is een goede hoofdtelefoon al een hele verbetering. De
geluidskwaliteit van de NWC is overigens beter dan die van andere midi bestanden. Door van
een NWC een ‘gewoon’ midibestand te maken gaan enkele geluidsinstructies verloren.
Waarom geen Mp3 of Ogg bestanden die toch veel betere geluidskwaliteit leveren? Dat heeft
alles te maken met de omvang van bestanden. De bovengenoemde bestanden zijn vele malen
groter dan midi bestanden. Midi bestanden zijn heel klein. Alle bestanden hieronder tezamen
zijn nog geen 2 Mb in grootte en vraagt dus maar een geringe plaats op je harde schijf.
Tenslotte één en ander over auteursrecht (copyright) m.b.t. deze bestanden. Een
nadrukkelijke voorwaarde voor het gebruik van deze bestanden is dat ze uitsluitend voor
persoonlijk gebruik zijn. Dat geldt voor zowel het notenbeeld (in NWC2 Viewer) en het
geluid. Dit betekent dat je niets van dit materiaal ter beschikking mag stellen aan anderen via
welk medium dan ook. Mocht blijken dat er misbruik gemaakt wordt van deze bestanden, zal
daarmee de mogelijkheid hier geboden komen te vervallen. De enige uitzondering zijn de
meerstemmige zettingen die in de NWC2 Viewer te zien en af te drukken zijn. Dit zijn
zettingen die vrij van auteursrechten zijn. Met het gebruik van de Tussentijds bestanden geef
je aan dat je instemt met deze voorwaarden.
Mochten er onbedoeld fouten in the muziek notatie of het geluid zijn ingeslopen, word ik
daarvan graag op de hoogte gesteld via jjh.hofland@planet.nl.

