Gebruik maken van Android tablet voor bladmuziek
Niet iedereen heeft een Apple iPad maar wel een Android tablet.
Wekelijks zien de deelnemers aan de MHG Almere bij mij en meerdere andere deelnemers
een tablet staan met daarop alle bladmuziek en oefeningen.
Er is een programma genaamd Mobile Sheets, op mijn website staat deze
uitgebreid beschreven. Het heeft meerdere mogelijkheden en is absoluut de
moeite waard om aan te schaﬀen maar het is niet noodzakelijk.
Het is goed mogelijk om de bladmuziek, als PDF weer te geven met de
ingebouwde PDF reader.
Vooraf: Met behulp van Bestandsbeheer kun je het beste een map, vaak onder
documenten, aanmaken met de naam Bladmuziek. Hier kun je vervolgens wat
verschillende sub-mappen aanmaken zoals bijvoorbeeld: Meezinger, Folk en Bluegrass.
Hoe zet je de bladmuziek (PDF) op je Tablet:
1
Open de Browser, bijvoorbeeld Chrome
2
Ga naar mijn site, harmonica-almere.nl en vervolgens naar het tabblad van de
Mondharmonica Groep Almere.
3
Ga naar het Deelnemers gedeelte en log in met het wachtwoord.
4
Maak een keus voor een thema, bijv. Meezingers
5
Kies de gewenste titel en klik vervolgens in de geopende map op de PDF
6
De PDF opent zich dan op je tablet.
7
Onderaan in het zie je het “Download”
symbool
De PDF opent in de PDF reader op je tablet, maar mag meteen gesloten worden
door op het kruisje in het betreﬀende Tabblad te klikken.
8
De gedownloade PDF staat nu namelijk al op je tablet in de map “Downloads”.
9
Ga naar de “Downloads” map, klik nu wat langer op de PDF totdat deze wordt
“geselecteerd”.
10
Onderin je scherm heb je nu verschillende keuzes, selecteer “verplaatsen”.
11
Vervolgens ga je naar de Map Bladmuziek en vervolgens naar de submap
bijvoorbeeld Meezingers als de bladmuziek een Meezinger is.
12
Heb je de submap in beeld, dan zie je vaak meteen de mogelijkheid:
“Hier plaatsen” klik daarop.
13
Als je dit gedaan hebt zie je het betreﬀende nummer meteen verschijnen in de
juiste (sub) map.
14
Doe dit met alle nummers die je op je Tablet wilt hebben.
Dit werkt ook voor Mp3’s. Daar moet je dan wel eerst weer een nieuwe Map
(Begeleidingen) en Submap voor aanmaken in “Bestanden”
Gebruik tijdens het spelen:
Je kunt nu binnen “Bestandsbeheer” klikken op betreﬀende PDF (bladmuziek) welke je
wilt bekijken, 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 de volgende PDF opnieuw een keus maken.
Als het niet lukt: Ben je deelnemers aan een van de groepen van MHG Almere, vraag mij
dan gewoon om hulp, mogelijk kan ik je verder helpen.
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