Gebruik maken van Android tablet voor bladmuziek
Niet iedereen heeft een Apple iPad maar wel vaak een Android tablet, ik ben er zelf ook
zo een en kan daar zeer goed mee uit te voeten. Wekelijks zien de deelnemers aan MHT
Almere mijn 13,3 inch tablet voor mij staan, met daarop al mijn gemaakte bladmuziek en
oefeningen. Ook op een kleiner formaat tablet is het mogelijk om de bladmuziek, als PDF
opgeslagen, weer te geven met de ingebouwde PDF reader.
Ik gebruik wel een speciaal (gekocht) programma genaamd Mobile Sheets, het staat op
mijn website beschreven.

Stapsgewijs:
1
Open de Browser, vaak Chrome
2
Ga naar mijn site, harmonica-almere.nl en vervolgens naar tabblad
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3
Ga naar het Deelnemers gedeelte en log in met het wachtwoord.
4
Maak een keus voor een thema, bijv. Blues
5
Maak opnieuw een keus welk nummer en klik vervolgens op de PDF
6
De PDF opent zich dan op je tablet.
7
Klik in dit scherm, onderaan, op “ Downloaden” van deze PDF en de PDF opent
zich in de PDF reader.
8
Je kunt dit dichtklikken want de gedownloade PDF staat nu al op je tablet onder
downloads.
9
Klik op het icoontje van je bestandsbeheer (kan verschillend zijn per tablet)
10
11
12

Maak onder documenten, liefst op de SD kaart, een hoofdmap MHT
Vervolgens maak je een submap in dit geval Blues.
Ga onder download op de PDF Blues staan, druk hierop tot het geselecteerd wordt
en druk hierna op verplaatsen, ga naar de submap Blues en plaats de PDF daar.
13
Dit doe je vervolgens met alle nummers die je op de tablet wilt hebben, stuk voor
stuk. Het is best wel even een werkje maar je hoeft het maar eenmaal te doen,
totdat er weer een nieuw stuk of oefeningen ter beschikking komt.
Je kunt nu binnen “ Bestandsbeheer” klikken op het bestand (PDF) wat je wilt openen,
als je dit doet opent het standaard PDF programma zich en zie je de bladmuziek of
oefening in beeld. Als je na gebruik, op het pijltje terug drukt kom je weer in
bestandsbeheer en kun je opnieuw een keus maken.
Nogmaals, om alles meteen netjes te krijgen ben je wel even bezig maar het is de moeite
waard, niet meer slepen met volle mappen.
Lukt het niet, neem de tablet mee naar MHT en ik probeer je te helpen.

NB: Voor een Apple iPad is er ook een handleiding.
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