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Roli waveboards vs keyboards
Rien Parhan

Roli heeft al enige tijd bijzondere keyboards op de markt.
Zij noemen het waveboards.

Het verschil tussen de twee boards is dat op waveboards de
toetsen geen losse elementen zijn, maar een gegolfd op‐
pervlak waarin duidelijk de contouren van de witte en
zwarte toetsen zichtbaar en voelbaar zijn.

Het oppervlak is van zacht rubber waarover je met je han‐
den alle richtingen op kunt schuiven. Door gebruik te maken
van de nieuwste mogelijkheden van MIDI (MPE) levert dat
mogelijkheden om vloeiende overgangen te maken in toon‐
hoogte.

Door de druk te veranderen kun je elke toets apart van in‐
tensiteit wijzigen. Zo zijn er vijf verschillende effecten te
besturen tijdens je spel, voor elke toets apart, zonder wiel,
knop of voetpedaal, zonder je handen van de toetsen te ha‐
len. Een revolutionair systeem, dat snel ook door andere
fabrikanten zal worden ingezet.

De Roli hardwarefamilie

Roli, het bedrijf dat steevast met interessante noviteiten
komt, heeft weer iets nieuws voor jullie! De revolutionaire
Seaboard kennen jullie wellicht nog wel, en de Blocks‐familie
misschien ook wel. Roli combineert deze twee nu in de Sea‐
board Block, met de nieuwe Touch Block als bijpassende
metgezel.

Seabord blocks is de kleinste van de familie en heeft al deze
mogelijkheden aan boord. Hij stuurt zijn data via USB en kan
dat op de Apple‐producten ook via Bluetooth, dus (draadloos!).
Omdat hij volledig programmeerbaar is kan hij prima ge‐
bruikt worden voor vrijwel elke DAW, en met een adapter
zelfs op de gewone Midi‐instrumenten met de bekende DIN‐

pluggen. Daarbij is het systeem volledig modulair, dus uit te
breiden met diverse modules.

Natuurlijk te gebruiken met de software van Roli zelf, maar
ook met bijna alle andere DAW’s en programma’s.

Voor iPad en iPhone zijn op Roli.com de apps te downloaden
waarmee je kennis kunt maken met de mogelijkheden. Voor
Windows‐gebruikers is er het programma Equator. Er is nog
veel meer software, die kan je downloaden als je een item
heb aangeschaft.

Demonstratie tijdens MagaCompUfair

Op 29 september geeft Rien Parhan een workshop over dit
apparaat. Het is aan te raden om, als u een iPad of iPhone
hebt, alvast op de website van Roli de apps Noise, Roli play
en Seaboard 5D te installeren.
De sensatie van het Seaboard zelf mis je dan wel, maar de
mogelijkheden van het systeem zijn hiermee wel duidelijk te
maken. Er zal zeker een Seaboard aanwezig zijn en als er
genoeg belangstelling is, zal er vervolg aan worden gegeven.

De zogenoemde Roli‐blocks

Op YouTube zijn ontzettend veel filmpjes te zien over de Roli‐producten. Andere links:
https://support.roli.com/support/solutions/articles/36000026983‐getting‐started‐with‐blocks
https://support.roli.com/support/solutions/articles/36000019241‐getting‐started‐with‐equator
https://support.roli.com/support/solutions/articles/36000024589‐using‐roli‐dashboard
https://support.roli.com/support/solutions/articles/36000024589‐using‐roli‐dashboardUsing BLOCKS with Equator




