Sing What You See - hoe de trainer werkt
Start with / Random keuzemenu
De standaard instelling van de SWYS-trainer is 'Start with', zodat je de oefeningen een voor een kunt
doen. Als je kiest voor 'Random' kun je verschillende categorieën aanvinken. De trainer husselt de
opgaven uit die categorieën dan door elkaar.
Categorieën
Cat. 1: deze eerste categorie heeft bevat eenvoudige melodieën, allen in majeur;
Cat. 2: soortgelijke melodieën, maar nu allemaal in mineur toonsoorten;
Cat. 3: bevat iets lastiger opgaven. De voortekens kunnen nu duiden op twee toonsoorten: majeur of
mineur. Bepaal wat het moet zijn aan de hand van de laatste noot en de eventuele verhogingen van de
7e en eventueel ook de 6e toon in mineur.
Cat. 4: er worden nu ook niet-diatonische noten gebruikt, zoals chromatische doorgangstonen (Engels:
chromatic passing tones - c.p.t.), chromatische voorhoudingen (Engels: chromatic approaches - chr.
app.) en blue notes. Kijk voor meer informatie over de blues in het Theory-menu.
Cat 5: dit is melodisch gezien de lastigste categorie. De voorbeelden bevatten nog meer en andere nietdiatonische noten. De meeste van deze opgaven zijn geschreven in swing, d.w.z. dat het typische
bigband-frases zijn.
Cat. 6: in deze serie kun je oefenen met het lezen van zestiende noten. De voorbeelden worden
opgebouwd, er komen steeds meer noten bij. De oefeningen zijn zonder toonhoogte. De helpfunctie
werkt hier ook wat anders.
Exercise number
Kies hier het volgnummer van de tientallen oefeningen per categorie.
Keuzeknoppen voor viool- of bassleutel
Standaard worden de oefeningen in de SWYS trainer weergegeven in de vioolsleutel. Bassleutellezers
moeten op het bassleutelknopje klikken. De volgende oefening wordt dan in hun sleutel weergegeven.
New Melody knop
Na het selecteren van een oefening wordt de opgave direct getoond. Als je daarna klikt op New Melody
in (knop links onder) springt de trainer naar de volgende opgave.
Play en Show knoppen
• Play Tonic
- Laat de grondtoon (tonica) horen;
• Play 1st Note - Controleer hiermee of je de eerste noot goed had;
• Play Scale
- Hiermee kun je kijken of je de juiste toonladder in je hoofd had;
• Show Scale
- Laat de bijbehorende majeur of minuerladder zien;
• Show Help
- Toont de oefeningen met help-kleuren en andere aanwijzingen;
• Play Melody
- Met deze knop kun je het antwoord beluisteren en meezingen.
Help function
• Rode noten: geven een stijgend of dalend lijntje in secundes aan
• Groene noten worden af en toe voor hetzelfde gebruik als er ook al een rode lijn is;
• Blauwe noot: de leidtoon, wordt ook aangegeven met een hoofdletter L;
• Bruine noten: bij deze noten kun je het toongeheugen gebruiken.
• T staat voor de grondtoon (Tonica);
• 3 staat voor de terts;
• 5 staat voor de kwint
Filmpje
Bestudeer het filmpje over 'Van blad zingen' voor details over de help-functie.

