DART

hb MELOTON

Kommunikations- och dataresurscenter för
funktionshindrade

musik och röst

Musicera
En svit om 4 program som gör din dator till ett enkelt musikinstrument - med
goda anpassningsmöjligheter för särskilda behov. Följande delprogram ingår:

Melodi
Harmoni
5-tonskalor
7-tonskalor
•
•
•

- för att spela (och skapa) melodier, basgångar, etc.
- för att spela (och skapa) ackord - sekvenser/grupper
- fri spelning med pentatoniska skalor i alla tonarter
- fri spelning med diatoniska skalor i alla tonarter

Nästan allt i programmen kan styras med både mus och tangentbord
Inlagt material kan spelas/framföras med ner till en eller några få tangenter
Så har programmen förberetts för att lätt kunna anpassas för särskilda behov

Musicera-serien är i första hand utformad för att ge barn, ungdomar och vuxna med fysiska
och/eller kognitiva funktionshinder möjligheter att med framgång musicera med datorns hjälp enskilt eller (ännu hellre) i grupp. S.k. MIDI-ljud från datorns ljudkort eller från externa MIDIinstrument kan utnyttjas. Programmen kommer bäst till sin rätt om musikantens egen favoritmusik
läggs in (ev. av en medhjälpare). Ett material om c:a 30 musikstycken av olika karaktär medföljer
(producerat av musikanten och rh-konsulenten Ingvar Sjökvist på uppdrag av SIH Läromedel).
Programmen är främst gjorda för styrning med tangentbordskommandon, men kan även styras med
mus. Genom att koppla kontakter via Bläckfisken, Lättlådan eller motsvarande, kan önskade
funktioner göras väl tillgängliga för brukaren. Programmen är likaså väl lämpade för
styrplatteanpassningar för Concept Keyboard, FlexiBoard, IntelliKeys etc.
Systemkrav: Windows 3/95/98, oftast även på Windows 2000/XP
Multimediautrustad PC, lägst snabb 486a, snabb Pentium rekommenderas

Programmen finns för gratis nerladdning från MELOTONS webbsida.
Producent: hb MELOTON i samarbete med DART
Ansvarig för informationen: Mats Lundälv
DART, Reg. BoU-hab, SU, Kruthusg.17, 411 04 GÖTEBORG
Tel 031-7398080, fax 031-739890, mats.lundalv@vgregion.se

hb MELOTON

musik och röst
E-post: ml.504@brfmasthugget.se Tel. 031-24 47 11 / 12 82 83
nät: www.meloton.com
adress: Fyrmästaregången 12, 413 18 GÖTEBORG

Nerladdning: Direkt från hb MELOTONs
webbsidor: www.meloton.com
DART ( se ovan!)
nät: http://www.dart-gbg.org

