
Volg me op twitter: http://twitter.com/openstudiopro of stuur een e-mail: 
openstudiopro()gmail.com

Je kunt altijd contact met me opnemen als je iemand zoekt voor een presentatie of als je specifieke 
kennis nodig hebt over muziekproductie op Linux en Linuxaudio.

Dirk

Achtergrondinformatie presentatie “Muziekproductie op 
Linux” @H.O.T. 2012, Leuven

In mijn presentatie heb ik gezegd dat Linux met name goed is op het gebied van audio engineering: 
recording, mixing etc. Daarbij gaf ik als voorbeelden het opnemen en mixen van jazz of klassieke 
muziek. Maar dit geldt natuurlijk ook gewoon voor andere muzieksoorten waar het gebruik van 
instrumenten een belangrijke rol speelt: van funk tot indie rock, van reggae tot soul, van singer-
songwriter tot metal! Een mooi voorbeeld is de studio T-REX in Milaan, die volledig met 
Linuxaudio werkt en popmuziek produceert: http://trexstudio.com/ 

OpenOctaveMidi (Oomidi) komt overigens standaard met een orkest sample library en een project 
template. Je kunt dus gelijk aan de slag met componeren!

Ten aanzien van JACK wil ik nog het volgende verduidelijken. Ik heb getracht een eerlijk en 
realistisch beeld te geven van het muziekmaken op Linux. Daarom ben ik ingegaan op de sterke, 
maar ook de mindere sterke kanten van Linuxaudio. De JackAaudioConnectionKit (JACK) zie ik 
duidelijk als een van de sterke kanten: professionele software die de gebruiker een enorme 
flexibiliteit geeft. Niet voor niets is JACK beloont met een OpenSource award. 

Zoals ik tijdens mijn presentatie heb aangegeven kan JACK ongewild stoppen. Dit is echter in veel 
gevallen niet de schuld van JACK, maar bijvoorbeeld een ander proces op de computer die 
verstorend werkt op JACK en audio. Een configuratieprobleem dus. Het kan ook andere audio 
software zijn, waar een bug in zit of de driver van je geluidskaart. Zeker als beginnende gebruiker 
ben je dan geneigd om in deze gevallen het probleem toe te schrijven aan JACK, dat is vaak 
onterecht. Ardour kan ik in een loop zetten en JACK meer dan twee dagen laten lopen, zonder dat 
het stopt.  

Gebruikte software

JACK http://jackaudio.org/

Ardour 3 (beta preview): http://ardour.org/

Harrison Mixbus: http://mixbus.harrisonconsoles.com/

Xjadeo: http://xjadeo.sourceforge.net/

LinuxDSP LV2: http://www.linuxdsp.co.uk/

Yoshimi (Zynaddsubfx): http://yoshimi.sourceforge.net/ | http://zynaddsubfx.sourceforge.net/
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Rakarrack: http://rakarrack.sourceforge.net/

DanDean bass samples: http://dandeanpro.com/

OpenOctaveMidi (beta preview): http://www.openoctave.org/

(Qtractor) http://qtractor.sourceforge.net/qtractor-index.html

(Pianoteq) http://www.pianoteq.com/

Gebruikte projecten

Ardour 3: Direct ascent – Pneuman http://pneuman.bandcamp.com/track/direct-ascent

Ardour 3 met Xjadeo: Big Buck Bunny – Blender movie http://www.bigbuckbunny.org/

OpenOctaveMidi: Miles Davis – Joshua, MIDI file van http://www.thejazzpage.de

Aangeraden Linuxaudio distributies

AVLinux (Debian based, 32 bits) http://bandshed.net/AVLinux.html

Tango Studio (Ubuntu based, 32 en 64 bits) http://tangostudio.tuxfamily.org/en/tangostudio

Linuxaudio community

Homerecording.be http://www.homerecording.be/forum/f43/

Linuxmusicians.com http://linuxmusicians.com/

Linuxaudio.org http://linuxaudio.org/

Linuxaudio mailinglists en WIKI http://linuxaudio.org/resources

Meer over IRC chat: http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat (bijv via Ardour, of Pidgin 
orf Xchat)

Overzetten van ALSA midi naar JACK MIDI (MIDI tab in Qjackctl)

a2jmidid -e 

-e zorgt dat ook de hardware ALSA midi ports worden overgezet naar JACK MIDI.

Dit kun je ook standaard als script instellen bij het starten van JACKControl (Qjackctl), via settings.
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