Gebruik maken van de Apple iPad voor bladmuziek
Hieronder beschrijf ik stap voor stap hoe je de iPad kunt gebruiken voor de bladmuziek
en oefeningen van de Mondharmonica Groep Almere.
In het begin is het wat bewerkelijke en onwennig, maar niet alles hoeft tegelijk.
Er bestaan een aantal speciale programma’s voor dit doel, zelf gebruik ik
In deze beschrijving ga ik echter uit van het, (vaak al geïnstalleerde) gratis programma,
iBooks. Staat dat nog niet op de iPad, dan kun je het gratis uit de Appstore installeren.
Stapsgewijs:
1
Open de Browser, vaak Safari
2
Ga naar mijn site, harmonica-almere.nl en vervolgens naar 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
Maak opnieuw een keus welk nummer en klik vervolgens op de PDF
6
De PDF opent zich dan op je iPad
7
Klik in dit scherm op “ Downloaden” van deze PDF en er opent zich een pop-up
scherm.
8
Selecteer in dit scherm “Bewaar in iBooks” en vervolgens wordt de PDF zichtbaar
in de bibliotheek binnen iBooks.
Je kunt in iBooks een “ Nieuwe verzameling”, maken en op die manier krijg je
verschillende mappen (verzamelingen) en kun je de soorten bladmuziek en oefeningen bij
elkaar houden op een manier waarbij zoeken overbodig wordt.
Je kunt binnen verzamelingen ook “ verplaatsen en kopiëren” om op die manier zaken bij
elkaar te houden. Om alles meteen netjes te krijgen ben je mogelijk wel even bezig maar
het is de moeite waard, niet meer slepen met volle mappen.
Lukt het niet, en je bent deelnemer aan de Mondharmonica Groep Almere, neem de iPad
mee naar en ik probeer je te helpen.

NB: Voor een Android tablet is er ook een handleiding.
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