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ICT
in onze academie
Hierbij een overzicht van het aanwezige ICT-materiaal in
onze academie, alsook enkele projecten die tot op heden
gerealiseerd werden :
We beschikken heden ten dage, over een degelijk uitgeruste digitale opnamestudio, inclusief microfoons (2 sm58
Shure stem-microfoons, 1 stereo-microfoon, en 1 opname-microfoon met variabele directionaliteit).
Daarnaast zijn er een aantal handleidingen zoals : The
classical’s musician’s recording handbook, The business of
music, Microphone techniques, The art of mixing, Modern
recording techniques en The professional Musician’s
internet guide.

Er werden 11 pc’s aangeschaft, drie daarvan zijn met mixtafels uitgerust en vormen samen het “gitaarlabo”, deze
pc’s worden ook gebruikt tijdens de AMC-lessen voor
gehoortraining ( jalm). Eén pc heeft een internetaansluiting en er is tevens een laserprinter. De overige pc’s
staan in de computerklas.

Er zijn drie PA’s van verschillende formaten.
Eén projector (beamer). Op de begroting van 2007 is er
een laptop aangevraagd, beiden zullen in een flightcase
gemonteerd worden met twee boxen, opdat iedereen
het gemakkelijk zou kunnen uitlenen (op het secretariaat) en opstellen voor gebruik tijdens de lessen.
Twee keyboard-controllers, en de nodige software (Office,
Band-in-a box, Cubase, Audacity,CD-wave, ...).

Dit materiaal staat ter beschikking van iedereen en werd
tot op heden gebruikt tijdens verschillende voorstellingen in onze academie : de musical, de dansvoorstelling,
de dag van het DKO, de maandelijkse jam-sessies, de
Disney-voorstelling van de pianoklas, opname van de
laureatenconcerten, opname van de combo’s. Er staan
nog twee opname-sessies op het programma van dit
schooljaar.
Sinds begin juni is de website van de academie online
raadpleegbaar. Er zullen ook links naar interessante sites
èn vrije software-paketten op één pagina staan. Onze
academie heeft een politiek om vooral vrije software te
gebruiken en te promoten. Dit is software die kosteloos
op een onbeperkt aantal computers mag gebruikt worden. De makers van deze vrije software hanteren een
filosofie van kennis delen en doorgeven. Dit zijn ethische
waarden die in het onderwijs van groot belang zijn.
Enkele voorbeelden :
www.musictheorie.net : muzieklessen, eartraining, ...
www.openoffice.org : een vrije officesuite
www.audacity.com : een gratis opnamestudio voor pc
www.dokeos.com : een elektronische leeromgeving
Jullie suggesties en voorstellen zijn uiteraard steeds welkom.
Vriendelijke groeten,
David Legley, ict-coördinator, september 2006
e-mail:davidlegley@hotmail.com

