
HET VERTRAAGD AFSPELEN VAN MUZIEKSTUKKEN 

 
Aangezien de Suzuki-CD’s veel te snel voor beginnelingen zijn, ben ik als mama op zoek 
gegaan op internet naar een manier om de stukken vertraagd af te spelen. Een greep uit de 
mogelijkheden: 
 
1. BETALENDE OPLOSSINGEN: 
 
a. Er bestaan blijkbaar boeken die het Suzuki-repertoire volgen en die CD’s bevatten waarop 
de stukken in een verschillend tempo worden gespeeld. 
[Step by Step: An Introduction to Successful Practice for Violin (Book & CD)] 
 
b. Voor leerlingen uit boek V bestaat er het boek “Recital Training Volume 1”. Dit boek bevat 
2 CD’s waarbij de stukken in 3 verschillende tempo’s worden gespeeld. 
 
c. In bijlage van de piano-begeleidingsboeken zouden er zich MIDI-bestanden van de 
muziekstukken bevinden.  
 
d. Er bestaan betalende software pakketten zoals The Amazing Slow Downer, Transcribe, 
enz. die muziek vertragen, enz.  
 
e. Er bestaat ook zoiets als Smart Music. Dit is een vrij intelligent systeem (de computer 
corrigeert je, past automatisch zijn tempo aan aan jou spel, je kan de andere stemmen laten 
meespelen, je kan in duet met de computer spelen, enz.). Dit kost echter wel wat en je zou 
een speciale microfoon nodig hebben. 
 

2. GRATIS OPLOSSINGEN: 
 
a. Bij de meeste computers is Windows Media Player standaard aanwezig. In principe kan je 
hier ook muziek mee vertragen. Maar dit lukte me met zowat alle muziek, maar niet met de 
Suzuki-CD’s! 
 
b. Winamp is een programma dat je gratis kan downloaden. Als je ook de plugin (Pacemaker) 
download kan je de Suzuki-stukken inderdaad vertragen. Op mijn laptop is dit programma 
zeer labiel… 
 
c. Quicktime (ook gratis te downloaden) heeft als optie “A/V-schakelaars”. Hier kan je de 
snelheid van een muziekbestand tot en met de helft verminderen. 
 
Met behulp van deze software-programma’s maak je in principe gebruik van de boxen van je 
computer. Je kan echter ook de microfoon-ingang van je computer verbinden met de boxen 
van je stereo-installatie voor een veel beter resultaat.  
 
d. Audacity is een gratis programma waarin je heel wat speciale dingen kan doen met 
muziekbestanden. Het nadeel is dat het een aantal seconde duurt vooraleer de vb. 
snelheidsomzetting gebeurd is, maar deze wijzigingen kan je opslaan als WAV/MP3-bestand. 
Op deze manier kan je een MP3-speler voorzien met de vertraagde bestanden… 



Dit vind ik persoonlijk de interessantste oplossing.  
 
e. Voor de IPod, IPad of IPhone-bezitters bestaat de gratis app “Slow Notes Music Player”. 
Hierbij kan je alle geluidbestanden tegen een verschillend tempo afspelen. Je kan ook vb. 
loops inbouwen. Een andere interessante app bij het vioolspelen is “Metronome”. 
  
 
 
 

 

 
 

  
 
 


