De 10 geboden van muziekspelen op de tablet
Dit is de methode om bladmuziek van de tablet te spelen in ‘Portret mode’.
1 - Maak een map aan waar je muziek wilt bewaren (BV: Harvano)
2 - Scan je muziek
3 - Opslaan als in die aangemaakte map (BV: 425-titel 1, 425-titel 2, enz..)
4 - We gaan even kijken in die map als daar daadwerkelijk de gescande muziek staat. Is dat zo klik dan
met de rechtermuisknop in een lege plaats van die map en kies Nieuw, vervolgens op Map en geef die
map de naam PDF. Je ziet nu de gescande muziek + de map PDF.
5 - Open het programma JPEG to PDF en zet eenmalig de instellingen als volgt:
- Output Path: Klik in het kadertje met de puntjes en blader naar de map PDF die je aangemaakt hebt.
- Zet een stipje bij Single PDF File named en vul de naam van het muziekstuk in BV 425-Titel.PDF
- Zet een stipje bij Match Image Size + Marges
- Zet een vinkje bij Schrink Over-Sizet Images to Page Area
- Zet een vinkje bij Enlarge Small Images to Page Area
- Bij Margins alles op 0
- Bij Image Position is Centered aangestipt
6 - Klik op Add Files en blader naar de map waar de gescande muziek staat en klik op het muziekstuk
waar je een PDF moet van maken. Bestaat het muziekstuk uit 1 pagina klik dan rechts onderaan op
Openen. Bestaat het muziekstuk uit meerdere pagina's klik je op de eerste pagina (BV 425-titel 1) en
houd de shifttoets op het toetsenbord ingedrukt om vervolgens op de laatste pagina van dat muziekstuk
te klikken (BV 425-titel 5). Zo zijn alle pagina's van dat muziekstuk geselecteerd. Klik dan rechts
onderaan op Openen en alle pagina's verschijnen in het venster Image Files.
7 - Klik op Save PDF en gelijk verschijnt er een venster met:
Done creating PDF. Duration ...... Klik maar op OK en de PDF is gemaakt om op de tablet te Plaatsen.
8 - Sluit het programma door rechts boven op het X te klikken.
9 - Bij een volgend gebruik van dit programma staat bij Output Path reeds de map PDF ingevuld. Moet
het nieuwe muziekstuk naar diezelfde map hoef je uiteraard hier niets te veranderen. Heb je meerde
muziekverenigingen moet je daar aparte mappen voor aanmaken en telkens kijken naar welke map de
PDF geschreven moet worden. De naam van het muziekstuk moet wel elke keer aangepast worden.
10 - Het is aan te raden om met kleurtjes reeds aantekeningen te maken op het muziekstuk vóór het
inscannen. Het programma waar we de muziek mee op de tablet gaan lezen laat wel toe om snel en
gemakkelijk aantekeningen te maken maar het bespaart wel die tijd op de repetities. Wil je bijvoorbeeld
de herhalingen rood inkleuren doe dat vóór het inscannen.

