de deur. De redactie van Akkoord
dook in het enorme aanbod
muziekcadeaus. Wie muziek
wil geven grijpt makkelijk naar
een cd – die laten we buiten
beschouwing. Hieronder een
greep uit de muzikale gadgets en
de beste muziekboeken uit 2014.

De leukste
Muziekcadeaus

Mogees Ontdek de klank van de objecten om u heen

Camila Jurado

De feestdagen staan weer voor

In alles zit muziek – als u een Mogees gebruikt. Met dit
microfoontje tovert u geluid uit alles wat kan trillen. Plug
het snoertje in uw smartphone (nu alleen nog iPhone 4S en
hoger) en plak het microfoontje op een willekeurig object,
waar u met uw vingers of iets anders op tikt. Zo speelt een
10-jarig jongetje ‘Für Elise’ met mes en vork op een gasfornuis; het filmpje daarvan staat op de site. De Mogees is
nu alleen voor de crowdfundingdeelnemers beschikbaar,
het grote publiek volgt halverwege 2015. Recensie volgt t.z.t. Prijs nog onbekend.
(HvH)
Uitleg, mogelijkheden en filmpjes: www.mogees.co.uk.

Otomatone Vrolijke minitheremin

AirTurn Handsfree muziek omslaan
Kent u dat? U speelt in uw eentje een partij en moet omslaan, maar dat kan niet, want u
heeft beide handen aan uw instrument nodig. Daar is een oplossing voor: een pedaal dat
draadloos de bladmuziek op uw tablet omslaat. (Voordeel van een tablet is natuurlijk ook
dat u nooit meer uw bladmuziek vergeet.) U heeft dan wel nodig: een tablet met bluetooth
en wifi, een klem, een microfoonstandaard om de klem op te schroeven, een app die met
het gewenste pedaal correspondeert en – natuurlijk – dat pedaal zelf. Wij testten de AirTurn
BT-105 in combinatie met een Lenovo-tablet (10.1 inch Android) en de AirTurn-klem ‘Manos
Mount’. Ook gebruikten wij een matte screenprotector van mytabletcover.nl om de glans te
verminderen. Er zijn tientallen apps die met dit pedaal samenwerken, maar vergelijk ze wel
goed met elkaar. Sommige ondersteunen geen pdf’s, wat werken met imslp.org al onmogelijk maakt. Verder wil je net als bij gewoon papier aantekeningen kunnen maken. Wat ook
per app verschilt: een setlist, mappen maken, metronoom en bladmuziek afspelen. Wij
kozen voor ‘Orpheus Sheet Music Reader’ ($ 4,57 = € 3,30), omdat die zonder toeters en
bellen doet wat hij moet doen: snel speellijsten maken en pagina’s omslaan – of delen van
een pagina als je de tablet horizontaal houdt. De AirTurn BT-105 werkt perfect, maar je
moet eerst nog wel wennen aan het pedaal - waar leg je ‘m neer voor optimale bediening
en op welk moment moet je tikken, telkens na het aanzetten van de tablet verbinding
maken met het pedaal – maar dat gaat heel snel. Er zitten twee pedalen op het plankje:
rechts voor omslaan en links voor terugbladeren; en dat gaat geluidloos.
(HvH)

De Otomatone is een vrolijk muziekinstrumentje dat is ontwikkeld door een speelgoedproducent. Het heeft de vorm van een
kwartnoot met een gezichtje en werkt een beetje als een
theremin. Je kunt allerlei melodieën spelen binnen een octaaf,
waarvan de hoogte instelbaar is (lag-midden-hoog). Met de
ene hand knijp je in het bolletje, zodat het mondje opent, en
met de ander glijd je langs de stok. Schud je met je hand,
dan krijg je vibrato. Prijs: $24.99 (ca. € 19,55). 
(HvH)
Meerdere modellen, kleuren en demo op www.otamatone.com.

ION Nieuw leven voor oude lp’s
Heeft u ook nog allemaal oude platen die u nooit meer opzet, maar die u maar
niet weg kunt doen? Geef ze dan een nieuw leven met de ION Max LP Digital
Conversion Turntable. Hiermee kunt u vinylplaten via een usb-verbinding
binnenhalen op uw computer en ze bijvoorbeeld weer op uw smartphone
of mp3-speler zetten. Het apparaat heeft behalve een usb-poort ook ingebouwde
speakers én de mogelijkheid om cassettebandjes naar uw pc over te zetten.
De meegeleverde software vertelt stap voor stap wat u moet doen en geeft alle
nummers een eigen tracknummer mee.
(HvH)
€ 99,- www.ionaudio.com

Sony HiFi-geluid in de tuin
Met de draadloze koptelefoon van Sony MDR-DS6500 hoort u muziek als op een goede HiFi-set.
En dan niet alleen in de directe omgeving van de zender, maar tot 100 meter afstand. Dus ook buiten
in de tuin, als u in de zon een boek leest of als u uw gras maait. Behalve meer bewegingsvrijheid,
krijgt u ook 7.1-kanaals digitaal surround sound – heel ruimtelijk geluid. Bovendien kunt u ook
nog kiezen voor een bioscoop-, game- of spraakmodus.
U kunt ‘m ook rechtstreeks op uw tv, dvd- of BluRay-speler aansluiten. De batterij kan 20 uur mee
en opladen gaat eenvoudig door de koptelefoon op het zendstation te hangen.
(HvH)
Gezien voor € 129,- op www.bax-shop.nl.
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Kijk voor meer eigenschappen van de BT-105 en compatibele tablets en apps op www.airturn.com.
De BT-105 kost $ 69,- (ca. € 54,-)

Boeken va n 2 0 1 4
Muziek als een wenk van de Hemel
John Eliot Gardiner
Dit jaar schreef de Britse dirigent John Eliot Gardiner eindelijk een boek over Johan
Sebastian Bach. De maat der dingen, voor veel musici en luisteraars. Niet alleen een biografie, maar ook een portret van de schrijver in zijn zoektocht naar de grote Bach. We weten
maar weinig van Bach, en Gardiner gaat in de muziek op zoek naar aanwijzingen over het
karakter van de mens Bach. Het is een boekt dat aanspoort tot verder lezen (en luisteren!):
er was duizelingwekkend veel talent in Europa in die tijd. Rameau, Telemann, (Domenico)
Scarlatti, Händel en Bach zelf: allemaal geboren in een tijdbestek van vier jaar. 
(JE)
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