SLO SETI IN RITMI ZA YAMAHA,KORG IN OSTALE KLAVIATURE
Spoštovani obiskovalci spletne strani.
Za lažje predstavljanje smo sestavili nekaj opisa kateri se nanaša predvsem za
modele klaviatur Korg za katere smo opazili,da je potrebno bistveno več razlage kot
za ostale modele najdete pa tukaj nekaj pojasnila tudi za ostale modele saj ni ravno
veliko bistvene razlike.
Slo seti (kakor tudi vsi ostali) za klaviature so sestavljeni z komplet vsebino katera se komplet
naloži na klaviaturo.To pomeni da so v njem vse pripadajoče nastavitve za pravilno delovanje ter
reprodukcijo zvoka vseh ritmov kateri se v takem kompletu nahajajo z vsemi nastavitvami od
volumna ter vsem kar je potrebnega za pravilno delovanje in je na klaviaturo potrebno naložiti vso
vsebino katera se nahaja v njem.
Set sestavljen primer za Slo zvrst Narodno-Zabavne glasbe kateri vsebuje komplet vse ritme kateri
obstajajo za tovrstno glasbo ima nastavitve zvokov,
registracije,Equalizerja,Mixerja,Efektov,Izhodov,Vokoderja(vocalist)v njem je vključen tudi
najnovejši Os-sys za vsak model klaviature.
Taki seti so seveda urejeni za vsak model klaviature posebaj.
Za modele klaviatur katere posedujejo Sampler so dodani in priloženi zraven dodatno tudi Sampli.
Za Korgove in ostale modele klaviatur je enako le da imajo korgi namesto registracij (performance
ter nastavitve Globala).
Da še omenimo spotoma je za korge v teh setih urejena tudi dodatno zadeva glede Midi
File.Posedovalci korgov veste,da ko naložite kakšen Midi File ga Korg vzame samo z standard
bankami GM s katerimi zveni katastrofalno in je potrebno na vsaki stezi ročno zamenjati
instrumente.V teh setih (možna je dobava zadeve tudi posamezno) je pa mogoče dobiti pri nas že
prirejen takšen sistem ko zadevo naložite na klaviaturo več ne bo v nobenem Midi File bank GM
ampak instumenti drugih ustreznih in pravilnih bank z vašega instrumenta in ne glede od katere
klaviature naložite Midi File naj je to od Yamahe ali Rolanda ali druge ni pomembno.
Kompleten set naprimer za KORGA z omenjeno vsebino za: Narodna,Zabavna,Oberkrainer ali drugo
zvrst glasbe vsebuje vse ritme in vso že zgoraj omenjeno vsebino za tovrstno igranje glasbene
zvrsti.Tak set se lahko naloži na korga celoten pod Load in na tak način se naloži popolnoma vse
kar je v setu in kar je potrebnega za pravilno delovanje klaviature.Taki seti so tako izdelani ter
sestavljeni iz tega razloga,ker si nekateri zaradi popolnega neobvladanja in nepoznavanja
nekaterih nujnih osnovnih zadev na klaviaturi in kljub priloženim navodilom zraven enostavno
posameznih zadev ne znajo niti naložiti niti urediti in so glede tega bile že kritike,da jim zadeve ne
delujejo kot bi morale.Tak set je zato pripravljen tako,da se naloži komplet z vso vsebino na
klaviaturo.Mi seveda ne moremo hoditi naokrog in vsakemu posebaj urejevati klaviature ampak mu
lahko damo samo material s katerim ima vsak možnost,da si jo uredi v čisto nulo saj tudi nobeden
prodajalec klaviature v trgovini nobenemu ne uredi klaviature ampak mu proda golo takšna
kakršna je in to je treba razumeti.Potrebno je malo pogledati v navodila klaviature in se po pravilu
naučiti vsaj nekaj osnovnih zadev a brez zamere je veliko takih katerim se pač enostavno to ne
ljubi.V kolikor nekdo ni prepričan,da si bo vedel na klaviaturo naložiti vsaj ritem mu je seveda bolje
da v takem primeru nič ne naroča,ker klaviatura si sama vsega ne bo uredila in tudi nemogoče je
popolnoma urediti zadeve za vsakega posameznika posebaj popolnoma po njegovem okusu saj so
okusi različni in tudi vsak ima različno nastavljeno kot klaviaturo tako opremo kakšno pa ima in
kako ima kaj nastavljeno je seveda tudi veliko odvisno od tega kako bo kaj zvenelo česar pa mi ne
slišimo na daljavo in si jo seveda mora nastaviti vsak sam kot mu odgovarja.No toliko o tem,ker je
ravno spotoma je pa bilo potrebno tudi tole pojasniti,ker zadeva tudi taka je in,če imaš material je
popolnoma enostavno urediti klaviaturo kot je treba drugo je pa namreč če ga nimaš.
Iz vsakega seta (če ostanemo bolj pri korgovih) je možno naložiti tudi vsak
ritem,zvok,performanc,sampl oziroma vsako zadevo posebaj tudi nastavitev Globala in tako
naprej.V takem primeru posameznega nalaganja se gre na gumb DISK-LOAD izberete FD ali HD
kam ste pač namestili set ter se pomaknete na njega,da je označen ter pritisnete na OPEN potem
se pa pokažejo direktoriji kateri so v njem.Torej Global,
Multismp,Pad,Pcm,Perform,Songbook,Sound,Style.Potem z load lahko naložite ali komplet eno od
napisanih zadev ali pa ravno tako na opisani način z OPEN odprete vsako posebaj ali Ritme ali
performance in tako naprej dokler ne vidite imena posameznega ritma oziroma tistega kar ste v
katerem direktoriju izbrali.Potem pritisnete samo Load in klaviatura vas vpraša kam oziroma vam
ponudi mesto kamor hočete naložiti.To mesto ali je prazno ali ga hočete prepisati s katerim
drugim izberete sami in pritisnete OK in to je vse.Vse zadeve posamezno se nalagajo na enak
način.
Večinoma so vsi ritmi izdelani ter prirejeni posebej z uvodi(intro,ending,itd)za izvajanje igranja
vsake pesmi posamezno saj je ritem tako tudi narejen možno ga je pa spreminjati in urejevati
dodatno ali po želji.

Primer Golica od Avsenika na intro uvodih vsebuje začetek, vmesne solo dele tako da se celotna
pesem lahko odigra samo na pritiskanje na te intro gumbe konec pa je seveda izdelan na Ending
gumbih.Vsi ostali ritmi so izdelani na enak način.
V dobavi so tudi posamezni ritmi za vso zvrst glasbe z standardnimi uvodi oziroma variacijami za
splošno uporabo torej narejeni tako kot tisti tovarniški na klaviaturi z razliko da so narejeni za
našo zvrst glasbe torej Slo-valzerji-polke in tako naprej.
Na yamaha klaviature se ritem naloži normalno tako kot je ravno tako z Load style v User ali se pa
lahko vleče direktno z Flopy,Hd-ja,Usb ključa,memory kartice odvisno kaj kateri model klaviature
ima dodano na njo.Za te modele se pa naložijo zraven na klaviaturo še Registracije preko katerih
se ritmi in vse ostalo usmerja in katere vsebujejo ravno tako vse nastavitve kot je omenjeno že
zgoraj za Korge ter dodatna nastavitev za kompletno klaviaturo v kateri so nastavljene vse
nastavitve Equalizerja,parametri,efekti,nastavitve Vokoderja,izhodov skratka vse kar je
potrebnega.Ta nastavitev namreč vsebuje pravilno nastavitev glasnosti za celotno
klaviaturo,visokih in nizkih tonov,razmerje efektov,pravilno delovanje razmerja Basa,gitar,drumov
skratka brez te nastavitve klaviatura takšna kot je kupljena oziroma prinešena domov iz trgovine
deluje popolnoma plenkasto saj ni nastavljena niti približno tako kot mora biti in je seveda izdana
le z tovarniškimi nastavitvami.
Kako se te zadeve naložijo popolnoma enostavno je zraven priloženo navodilo v kolikor pa morebiti
še vseeno kaj komu ne bi bilo jasno pa lahko vpraša in se mu potanko pojasni korak po korak.
Kot je napisano so v dobavi tudi seveda posamezni ritmi je pa najbolj priporočljiv cel kompleten
oziroma nabava kompletnega cd-ja saj se na njem nahaja popolnoma celotna vsebina potrebna za
klaviaturo kakor tudi vsi pripomočki za urejanje klaviature(ritmov,zvokov,midi file,registracij,razna
konventiranja materiala,Samplov,navodila.itd.)brez katerih nekaterih zadev na klaviaturi ni
mogoče urediti tako,da je verjetnost,da se kaj ne bi našlo na njem povsem minimalna ali skoraj
nemogoča v kolikor se bi pa morebiti le zgodilo,da se ne bi našel kakšen ritem in podobno se
pošlje dodatno po emailu seveda izdelan povsem po želji glasbenika.
Nabava takega kompletnega Cd-ja je pa tudi predvsem najbol ugodna saj se na njem najde
popolnoma vse.
Spodaj se bo dodajal seznam primer ritmov po imenih.
Navajamo še enkrat,da so na razpolago popolnoma vsi ritmi za vso zvrst glasbe kot je že povedano
ter se lahko izdelajo tudi dodatno po naročilu na seznam se bodo pa vsakega toliko časa dodajali
večina primeri po katerih je več povpraševanja,ker je tega ogromno in nima smisla vsega dajati
sem gor.Skratka z eno besedo povedano ni ritma katerega ne bi bilo ali da se ne bi dal narediti.
In na koncu še enkrat pojasnilo na vprašanja kakršnih prejemamo čedalje več.
Vsak Cd je namenjen točno posameznemu modelu klaviature ali je to KorgPa1x je vsa vsebina
prirejena za ta model klaviature,če je model Pa800 ali Pa2x ravno tako za vsakega posebaj.Na
pa800 ali pa2x se ritmi od korga Pa1x dajo naložiti ampak navajamo,da sicer delujejo ne delujejo
pa tako kot bi morali.
Torej če je Yamaha psr1000 ali1500,3000 in tako naprej je cd določen za posamezen model in tako
je za Tyros1,Tyros2,Tyros3 in vse ostale klaviature Rolandi,Soltoni pa naprej.Zadeve naprimer od
klaviature Rolanda v nobenem primeru ne delujejo naprimer na nobeni Yamahi,Korgu ali drugih
modelih drugega izdelovalca klaviatur saj niti niso enaki formati ne za ritme ne za druge zadeve.Na
klaviaturah katere imajo sampler se dajo uporabiti samo wave in aif formati samplov kar se tiče te
kompaktibilnosti drugo so pa seveda Midi File kateri seveda delujejo na vseh ampak jih je ravno
tako potrebno za vsak model posebaj urediti.Seznam stylov je pisan nasplošnoma za manjšo
predstavitev ter primerjvo in ni objavljen v celoti,ker so na razpolago popolnoma vsi ritmi kar
obstajajo tudi za vso drugo zvrst glasbe od CRO,YU,GRŠKE in tako naprej.V dobavi so popolnoma
za vsak model klaviature seveda tudi izdelani in urejeni posebaj za vsak model kot je opisano
zgoraj.
S spoštovanjem.
Ekipa

SEZNAM ZA STYLE
AlojzGrnjak_Matjažek.sty
Alpenecho_Kaisermandl.sty
AlpenlandQuintett_Noch_Zu_Jung.sty
AlpentrioTirol_An_Wunder_NOB_Glaubt.sty
Alpski_Kvintet.sty
AlpskiKvintet_Odkar_Odrasel.sty
AlpskiKvintet_Valcek_Za_Naju.sty
ANipic_Bog_Te_Zivi.sty

ANipic_Nazdravimo_Za_Slavljenko.sty
ANipic_Ostal_Bom_Muzikant.sty
ANipic_Silvestrski_Poljub.sty
ANipic_Stara_Domacija.sty
ANipic_Zivijo_Voscimo.sty
AtomikHarmonik_Brizgalna.sty
AtomikHarmonik_Na_Seniku.sty
Avsenik_Kdor_Le_More.sty
Avsenik_Autobahn.sty
Avsenik_Gozdovi_VMesecin.sty
Avsenik_Klic_z_Gora.sty
Avsenik_Mamica_Postala.sty
Avsenik_Mi ga spet zingamo.sty
Avsenik_Na_Golico.sty
Avsenik_Na_Mostu.sty
Avsenik_Na_Roblek.sty
Avsenik_Otocek_Sredi_Jezera.sty
Avsenik_Prelepa_Gorenjska.sty
Avsenik_Slovenija_Od_Kod_Lepote.sty
Avsenik_So_Mamca_Mi_Djali.sty
Avsenik_Stricek_Janez.sty
Avsenik_V_hrasah_Mam_Teto.sty
Avsenik_Zvezde_Zarijo_ZNeba.sty
4Kovaci_Kam_Le_Cas_Bezi.sty
BKopitar_Bo_Moj_Vnuk.sty
BKopitar_Šmarnice_Zadehtijo.sty
BraneKlavzar_Jesen_Ihti.sty
Brendi_Rad_Te_Imam.sty
California_Stara_Barka.sty
CudeznaPolja_25ur_Na_Dan.sty
Čuki_Biseri_Srece.sty
Čuki_Kraljestvo_Nase_Srece.sty
Čuki_Skitaro_Po_Ljubljani.sty
DamijanZih_Decva_Stajerska.sty
Dolores_Sama_Sem.sty
Dolores_Sreca_Se_Nekam_Je.sty
DonJuan_Rdeco_Rozo_Utrgal.sty
DragoJosar_Bela_Lilija.sty
DragoJosar_Le_Zaradi_Nje.sty
DragoJosar_Moje_Sanje.sty
DragoJosar_Recite_Ji_Angeli.sty
DuoPajdasa_Naj_Se_Vino_Toci.sty
EFliser_Tam_Kjer_Sem_Doma.sty
ElioPisak_Hudicek.sty
FoxyTeens_Naj_Pada_Zdaj_Dez.sty
Frajkinclarji_Srcna_Napaka.sty
GuGu_Ljubica_Mojga_Srca.sty
Hazard_Andreja.sty
HBlagne_EvivaEsp.sty
HBlagne_Srebrna Reka.sty
HBlagne_Ti_Si_Sreca_Moja.sty
Hencek_Didl_Boogie_Woogie.sty
IKrasevec_Bele_Roze_iz_Aten.sty
IMojzer_Ko_si_Davi.sty
JozeKoblar_Ko_Si_Davi_Se_Zbudila.sty
KoradBrendi_Gasilska Veselica.sty
Korado&Brendi_Pijem.sty
Korado_Tužno_Plačem_kucu_Ostavljam.sty
KoradoBrendi_Izgubil_Sem_Prijatelja.sty
KoradoBrendi_Pesmi_Zalostne.sty
LojzeSlak_Cebelar.sty
LojzeSlak_Ne_Prizigaj_Luci.sty
LojzeSlak_Smentano_Dekle.sty

LojzeSlak_Sosedov_Francelj.sty
LojzeSlak_V_Dolini_Tihi.sty
Mario_Pesem_Slepega_Decka.sty
MDolenjci_Nocoj_Je_Druga_Rekla.sty
Mesecniki_Naj_Ti_Bo_Ta_Pesem.sty
Mihelic_Kjer_Lastovke_Gnezdijo.sty
Mihelic_Ostal_je _Le_Spomin.sty
MIhelic_Ribncan.sty
MladeFrajle_Dalmatinski_Mix.sty
MladeFrajle_Mucek_Moj.sty
NinaPrigl_Vse_So_Punce_Porocene.sty
NKolsek_Cvetovi_Ajde.sty
NKolsek_Mladost_Je_Samo_Ena.sty
NKolsek_Pravljica.sty
NKolsek_Predalo_Se_Je_Srce.sty
NKolsek_Solza_Tiho_Padla_Je.sty
NVerboten_Angel_Moj.sty
NVerboten_Dva_Policaja.sty
NVerboten_Lizika.sty
NVerboten_Nevesta.sty
NVerboten_Rdec_Ferrari.sty
12Nasprotje_Bog_Nebeski_Daj_Mi_Luc.sty
ObveznaSmer_Cez_Praznike.sty
Orkester_Cakala_Bom.sty
PrimorskiFantje_Decemberski_Dan.sty
Ptujskih5_Angeli_Jo_Cuvajo.sty
Ptujskih5_Angeli_Pustite_Me.sty
Ptujskih5_Kaj_Ko_Ti_Bi.sty
Ptujskih5_Mama.sty
Ptujskih5_Naj_Ti_Sonce_Toplo_Sije.sty
Ptujskih5_Nasvidenje.sty
Ptujskih5_Rada_Bi_Ljubila_Te.sty
Ptujskih5_Sanjam.sty
Ptujskih5_Zavezana_VZlate_Niti.sty
Slapovi_Crnolaso_Dekle.sty
Slapovi_Roze_Domacega_Vrta.sty
SLendero_Ne_Grem_Na_Kolena.sty
SLendero_Za_Tvoj_Rojstni_Dan.sty
SlovenskiMuzikanti_Veseli_Muzikant.sty
SWeis_Ti_In_Jaz.sty
SWeiss&Brendi_Fleten_Par.sty
SWeiss&Karan_Non_Llores_Mi_Querida_Bbkey_TY.sty
SWeiss_Nikoli_ne_Pozabiva.sty
SWeiss_Vzela_Sem_Si_Stajerca.sty
VeseleStajerke_Sumijo_Gozdovi_Domaci.sty
VeseleStajerke_Vesele_stajerke.sty
Veter_Bela_Nevesta.sty
Veter_Bela_Snezinka.sty
Viktorija_2_Pomladi_2_Jeseni.sty
Werner&Blagdan_EnoSamo_Zivljenje.sty
Werner&Verboten_Angel_Moj.sty
Werner&Zgonc_Moj_Dom.sty
Werner_Hej_Mala_Opala.sty
Werner_Simpatija.sty
Werner_Ti_Si_Zame_Rojena.sty
Zasavci_Sedem_Noci.sty
ZDobric_Grenko_Vino.sty
ZDobric_Ne_Joci.sty
ZDobric_Ti_Si_Vse_Na_Svetu_Mojem.sty
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