
 

 

 

 

 

Garageband 
Garageband is een DAW (Digital Audio Workstation) 

ontwikkeld door Apple waarmee muziek 

gecomponeerd kan worden. Het programma bevat 

verschillende samples van instrumenten, die achter 

elkaar kunnen worden geplaatst op meerdere sporen. 

 

Een nieuw lied maken 
Als je al eerder met Garageband gewerkt hebt zie je op 

het startscherm jouw liedjes. 

Om een nieuw lied te maken, druk je linksboven op het 

plusje. Dit brengt je bij het volgende scherm, hier kan je 

een instrument kiezen. 

Door naar links of rechts te vegen kan je andere 

instrumenten selecteren. 

 

 

De beat 

Een nieuw nummer begin je best door een beat te maken 

zodat je de volgende instrumenten in de maat kan inspelen. 

Je selecteert de drum en drukt er op. 

Om op te nemen druk je bovenaan op de recordknop. 
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Andere instrumenten toevoegen 

Om extra instrumenten toe te voegen druk je bovenaan op 

de drie vierkantjes. 

Je kan alle instrumenten digitaal inspelen. Rechts bovenaan 

kan je kiezen of je met akkoorden speelt of zelf de noten 

gaat aandrukken. 

 

Je zie rechts bovenaan de knop autoplay.  

Deze kan je gebruiken zodat Garageband zelf een bepaalde 

stijl gaan creëren. 

 

Wisselen van weergave 

Links bovenaan kan je wisselen tussen de weergaven. 

Je kan naar het scherm gaan waar je de instrumenten 

selecteert, naar het scherm van je laatst gekozen 

instrument en naar het scherm waar je al je sporen  

ziet. 

 

In dit laatste scherm ken je links het menu nog 

uitvouwen 

om de volumes van de instrumenten te regelen. 

 
 
 

Tips 
- Wanneer je opneemt, zorg er dan voor dat je op de juiste plaats begint. 

Dit doe je met behulp van de tijdbalk die je bovenaan ziet. 

 
- Wanneer je een fout speelt is dit geen ramp. Je kan altijd de noten nadien nog wijzigen 

door het juiste spoor aan te klikken en op edit te duwen. 

Dan krijg je een scherm te zien waar je de specifieke noten kan verslepen. 


