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Hoe word je een DJ?
Een DJ is een vak apart en steeds meer mensen vinden het vak meer
aantrekken. Daardoor komen er ook steeds meer hobby DJ’s. Maar
hoe word je nou een DJ?
Bedenk waarom je een DJ wil worden.
Het is erg belangrijk om te weten waarom je iets wilt worden. Er
moet dus een doel gesteld worden die realistisch, die niet om
jezelf draait en die iets toevoegt wat andere DJ’s niet hebben. Er
zijn immers maar weinig mensen die succesvol doorbreken in deze
wereld.
Kies jouw eigen stijl
Het is belangrijk dat je heel veel weet van muziek. Als je bekend
bent met verschillende muziekstijlen en je al heel veel interesse
toont in muziek en instrumenten dan loop je al voor bij dit punt.
Je moet jezelf ervan bewust zijn welke muziekstijl en welke tracks
jij kan draaien in je mix en welke juist helemaal niet. Alles wat jij
kiest definieert jou stijl of sound. Kortom, wees uniek want er zijn al
genoeg DJ’s die steeds weer dezelfde platen draaien.
Listen, Watch & Learn
Net zoals in andere vakgebieden ben je nooit uitgeleerd. Er zijn
oneindig veel manieren om muziek te produceren. Vooral nu, met
de technologie die beschikbaar is. Elke maand moet je je blijven
ontwikkelen met de nieuwste gadgets, software updates of hardware
updates om zo met de tijd mee te gaan.

Word de techniek de baas
Kennis van techniek is essentieel. Je moet weten hoe je alles moet
gebruiken, zowel de draaitafels, de mixer maar ook de software. Je
moet precies weten hoe je alles moet aansluiten en wat elke knop
doet. Als jij op het podium staat en je weet niet hoe iets werkt dan
ben je een flop.
Combinatie platenkeuze & mixtechniek
Dit laatste punt is waarop je jezelf kunt onderscheiden. Als jij begint
met draaien is het belangrijk dat je jezelf een techniek leert zodat je
de door jou gekozen tracks kunt mixen op jou manier. Dus jou eigen
stijl. Bepaal wat voor muziek bij jou past en welke muziek je wilt
laten hoor aan het publiek. Maak dus een goede combinatie van de
muziek waar jij blij van wordt en die aansluit op de behoefte van de
doelgroep.

Wat is per definitie een DJ?
Een dj die in discotheken draait, beschikt meestal over meerdere
cd-spelers, platenspelers of tegenwoordig ook vaak een laptop met
muziekbestanden met een mengpaneel. Met het mengpaneel kan hij
de volumes en tonen van de liedjes per kanaal aanpassen. Meestal
zit er ook een snelheidsregeling (Pitch) op beide media. Hiermee kan
de dj twee nummers op hetzelfde tempo zetten zodat hij ze mooi
in elkaar kan laten overlopen. Sommige bekende dj’s maken zelf
hun eigen liedjes of maken een remix van een al ouder of bestaand
liedje. Het beroep van dj blijft voor de meeste mensen een hobby,
maar voor sommigen is er goed geld mee te verdienen afhankelijk
van technische vaardigheden en naamsbekendheid. Bron: Wikipedia
Een DJ is in feiten een kunstenaar die zijn kunst (muziek) tentoonstelt
een het publiek. Een DJ staat ervoor om mensen een leuke avond te
bezorgen, zijn publiek staat centraal. Er zijn ook gradaties van DJ’s
want de ene is slecht en de andere is juist helemaal geweldig. Hoe
kan dat?

worden daar ook opgevolgd door een andere DJ. Niemand zal hem
herinneren omdat hij niks unieks heeft gebracht.
Een goede DJ
Een goede DJ voelt niet alleen het publiek aan, maar speelt een
spel met ze. Hij gaat een stapje verder. Hij houdt van goede
mixtechnieken die het boeiend houden voor zichzelf en het publiek,
hij wilt verassend blijven met de muziek die hij draait en wilt dat hij
iets anders draait dan mensen normaal gesproken horen. Hij kickt
op goede combinaties van diverse platen zodat het precies goed
uitkomt en het publiek los gaat. Spelen met het publiek betekend in
feiten dat je echt contact zoekt met het publiek en niet saai achter
de draaitafels staat. Het grote verschil tussen een normale en goede
DJ is dus eigenlijk de interactie (zowel muzikaal als fysiek) met het
publiek.

Een slechte DJ

Een geweldige DJ

Een slechte DJ staat op het podium voor zichzelf en niet voor het
publiek. Hierdoor reageert hij niet op het publiek waardoor de
muziek die hij speelt op dat moment of dat hij heeft gemixt niet
aansluit op de behoefte van het publiek. Een DJ moet het publiek
kunnen lezen en inspelen hierop. Tuurlijk heeft elke DJ zijn eigen
stijl maar als jij je als DJ niet kan aanpassen aan het publiek van die
avond dan ben je bij definitie een slechte DJ.

Een geweldige DJ streeft ernaar om zijn set elke keer weer te
verbeteren. De gekregen feedback vanuit het publiek te analyseren
en zijn set weer aan te scherpen. Hij gebruikt dat als beginpunt van
zijn set en zorgt ervoor dat wat het publiek wilt horen, dat ze het dan
ook daadwerkelijk horen op dat moment zelf. Hij neemt het publiek
mee in een mix van diverse stijlen. De spanningsboog is contant en
het publiek blijft geboeid tot het afgelopen is. Hij zorgt ervoor dat
het publiek meer wilt en dat hij zijn signatuur bij ze heeft afgegeven
zodat ze hem later nog gaan opzoeken.

Een ‘normale’ DJ
Een normale DJ kan zich wel aan passen aan het publiek van de
avond en geeft ze ook wat zij willen horen. Echter doet hij er niks in
van zichzelf waardoor hij zichzelf niet profileert en hij geen signatuur
afgeeft. Hij doet in principe gewoon zijn werk. Hij kijkt wat het
publiek leuk vind en draait zijn plaatjes in het genre waar het publiek
positief op reageert. Deze DJ’s worden vaak in clubs gevraagd en

Waar haalt een DJ zijn muziek vandaan?
Om te kijken waar een DJ zijn muziek vandaan haalt hebben we een
lijst samengesteld waar DJ’s op zoek zijn naar nieuwe tracks. Hier
staan bekende in zoals Beatport, Soundcloud en Spotify maar ook
onbekende zoals DMS & Promo Only.
• Beatport (www.beatport.com)
• Soundcloud (www.soundcloud.com)
• Spotify
• DJtunes (www.djtunes.com)
• Traxsource (www.traxsource.com)
• Juno Download (www.junodownload.com)
• DMS (www.directmusicservice.com)
• i12Inch (www.i12inch.com)
• Promo Only (www.promoonly.com)
• Demo Drop (www.demodrop.com)- Sociaal netwerk waar je jou mix
kan delen met andere DJ’s
Nadat we deze inventarisatie hadden gemaakt zijn we ook gaan
kijken naar de plus- en minpunten van deze diensten.

Hoe zien zoekfuncties eruit bij apps?
Doordat de zoekfunctie een belangrijk aspect is van de applicatie zijn we opzoek gegaan naar
diverse zoekfuncties van applicaties waardoor we meer inspiratie zouden krijgen voor onze app die we gaan ontwikkelen. Wat hierbij belangrijk
was, was het kritisch kijken naar war zou werken bij een DJ en hoe hij/zij snel door muziek zou kunnen scrollen door het gebruik van visuele
aspecten maar wellicht ook met tekstuele ondersteuning.
Sonos
De eerste applicatie die we tegenkwamen had een heel goed sorteer
systeem waardoor je de app zelf kan customizen naar hoe jij het
zelf wilt hebben. In dit geval kan de DJ zijn muziek categoriseren en
het op de plaats van waar hij gaat draaien neerzetten. Ook kan je
de genre’s van muziek onder 1 kopje neerzetten of juist alle nieuwe
muziek die je hebt gekocht of gedownload onder het kopje ‘nieuw’
zetten waardoor je precies weet wat je het laatste hebt gekocht en
deze kan mixen met andere tracks om een vette track te mixen voor
het publiek en voor jezelf.
Bing: Top iPhone Apps
Deze zoekfunctie van bing zag er echt heel tof uit. Als een DJ heel
visueel is ingesteld dan kan dit een goede optie zijn om snel tracks
te vinden. Het visuele aspect wordt dan gemaakt met de covers van
de tracks en kunnen dan geordend worden door de DJ zelf hoe hij
het zelf  wilt hebben en hoe hij het meest efficiënt kan zoeken naar
deze tracks.
Google play Store
Deze zoekfunctie is een combinatie van visueel en tekstueel. Er kan
op deze manier een album cover instaan dat ondersteund wordt
met de titel van de track. Wel word de achtergrond verwijderd
zodat er meer plaats wordt gemaakt voor alle tracks waardoor meer
overzicht wordt gecreëerd.

Virtual DJ app
Deze DJ app maakt gebruik van een combinatie van visueel en
tekstueel zoeken naar tracks. Onderaan is de titel en artiest te zien
van het nummer en daarboven de cover van de track. Het visuele
gedeelte is mooi vormgegeven maar is wellicht niet te manier om zo de
combinatie in te zetten. De basis die hier gelegd is, is echter wel een
goed begin om verder te kijken naar de mogelijkheden die de applicatie
biedt.
Algoriddem
Deze DJ app maakt ook gebruik van van de combinatie van tekstueel
en visueel. Echter is deze vormgeving minder efficient omdat je niet
in het groot de cover ziet en dus echt moet gaan kijken naar de tekst
waardoor het zoeken naar tracks langer duurt. Wel heeft het zoeken in
deze app een prominente plek waardoor de zoekfunctie goed te zien
is en je toch heel makkelijk tracks vanuit daar kan slepen om te gaan
spelen.
Djay app
Wederom een visueel en tekstuele combinatie die wordt gebruikt in
een DJ app. Wat opvalt aan deze app is dat de zoekfunctie hier een
witte achtergrond heeft en daardoor heel erg opvalt. Hij is erg aanwezig
en door de lichte kleur is het zoeken een stuk aangenamer en minder
intensief voor de ogen om te zoeken. Het positieve aan deze app is dat
de zoekfunctie centraal staat in deze app en heeft eenintegratie met
iTunes.
MixVIbes
Deze applicatie heeft alleen een tekstuele zoekfunctie. Dit is
verouderd omdat de meeste DJ’s nu ook visueler zijn ingesteld. Dit is
een voorbeeld van hoe het tekstueel zou kunnen zonder dat het heel
rommelig is. Echter neemt de zoekfunctie naar de tracks dan wel heel
veel ruimte in beslag die je voor andere functies zou kunnen gebruiken.

Hoe doen top DJ’s het momenteel?
De studio van een DJ bestaat uit:
DAW (Digital Audio Workspace)
Systeem voor het opnemen, aanpassen en afspelen van digitale
audio. Groot voordeel is dat je opgenomen audio kunt manipuleren.
Een aantal veel gebruikte programma’s
• Ableton
• Apple Logic
• Cakewalk
• ImagineLine FL Studio (voorheen Fruitloops)
• Cubase
• REAPER
Software plugins en VSTs
Er zijn een aantal grote leiders als het gaat om de software voor DJ’s.
De namen die genoemd worden zijn:
Traktor (Native Instruments)
Er is zowel software als hardware van Traktor beschikbaar.
De layout van Traktor is customizable. De rustige look is meer
voor beginners, hoe drukker de look wordt, hoe meer opties er
verschijnen.
Traktor analyseert je tracks (o.a. tempo). Handige zoekfunctie.
Je kunt met Traktor beat-grids maken, ook een handige sync-functie.
Waveforms aanwezig, alleen geen parallelle waveforms.
http://www.djcontrollerexpert.nl/advies/traktor.html
Serato
Pioneer levert dj-controllers met Serato. Vooral geschikt voor pro’s
maar beginners kunnen er ook mee aan de slag. Overzichtelijke
look, maar vele functies. Ook customizable. Horizontale of verticale
weergave.

Analyseert, categoriseert en maakt voorbereiding voor naadloze mix
mogelijk. Handige zoekfunctie. Tracks die al gedraaid zijn worden
blauw, zodat je weet dat je ze niet nog een keer hoeft te draaien.
Beat-grid kan je maken, sync functie is ook aanwezig.
Zeer gedetaileerde waveforms, breaks en drops goed te zien.
Waveforms kunnen parallel aan elkaar getoond worden.
http://www.djcontrollerexpert.nl/advies/serato-dj.html
Virtual DJ
Vooral bekend onder beginnende laptop dj’s. Vooral voor beginners,
maar voor gevorderden ook genoeg mogelijkheden.
http://www.virtualdj.com/products/virtualdj/
Ableton live
Ableton is een programma wat je in combinatie met de Ableton Push
kunt gebruiken. Het is een vrij duur programma, maar je kunt er heel
veel mee.
https://www.ableton.com/en/live/new-in-9/
DJ’s maken gebruik van VST plugins. VST staat voor Virtual Studio
Technology. Je hebt daaronder de categorieën VSTi (virtuele
muziekinstrumenten) en VSTx (effecten).
De VST’s zijn eigenlijk nabootsingen van verschillende instrumenten,
zoals drums, keyboard en dergelijke die in verbinding staan met je
DAW.
(Bron: http://www.looperman.com/blog/detail/55/what-is-a-vst-orvsti-audio-plugin)
Cubase is audio software wat door de VST plugins verrijkt wordt. Niet
alleen Cubase, maar Fruitloops, Cakewalk en Ableton Live (mogelijk
ook nog anderen) ondersteunen de VST plugins.

Enkele VST Plugins
http://www.djschoolnederland.nl/10-must-vst-producer-plugins/D
Midi (Musical Instrument Digital Interface)
Digitaal systeem om elektronische (muziek)instrumenten in realtime
met muzikale informatie uit te laten wisselen.
Midi is een soort notenschrift. De klank hangt af van de synthesizer
of geluidskaart die door de DJ wordt gebruikt.
Elektronische muziekinstrumenten bestaan uit een gebruikersinterface en een synthesizer.
MIDI OUT -----> Commando ----> Syntesizer (MIDI IN)
Midi bestanden zijn online te vinden. Bestanden zijn makkelijk te bewerken. Om via Midi te communiceren moet een apparaat voldoen
aan het midi-protocol.
De MIDI is vrij technisch, er is veel meer info over bekend, maar
verder onderzoek moet nog uitwijzen of het nodig is om ons daarin
te verdiepen of niet.
Koptelefoon
Belangrijk dat deze geluidsdicht is, zodat je goed kunt horen wat je
aan het mixen hebt, zonder dat je teveel ruis hebt van het publiek.
Een DJ moet er voor zorgen dat de bas in de nummers die hij mixt
overeen komen. Als het mixen van muziek niet goed gaat hoor je
“thud,thud - thud,thud - thud,thud”.

Wanneer het wel goed gaat hoor je “thud - thud - thud”
Dit ging in principe met o.a. vinyl altijd op het oor, maar je kunt dit
ook op de software (bv Virtual DJ) zien. Doordat je dit kunt zien,
heb je in principe geen koptelefoon nodig, wat ook wel “waveriding”
wordt genoemd. Er zijn DJ’s die het niet waarderen als andere DJ’s
aan het “waveriding” doen.
Een aanal degelijke DJ koptelefoons: http://www.junodownload.com/
plus/best-dj-headphones/

De DJ Taal
PA

De geluidsinstallatie

Mixer / mengtafel
Een apparaat dat meerdere inputs
					(mics etc.) samenvoegt
Trussing

Aluminium constructie

Rigging
				

Materialen die nodig zijn om
apparatuur mee te bevestigen

Beltpack
Apparaat dat zorgt voor draadloze
					verbinding naar ontvanger
Draadloze handheld
Microfoon die draadloze signalen
					verzend
Flightcase
Stevige kist om je DJ gear in te
					vervoeren
Monitor
Luidspreker die in de studio
					gebruikt wordt
Top
Speaker die de hogere frequenties
					weergeeft
Sub
Speakers die de lagere frequenties
					weergeeft
Krachtstroom

Grote stroomaansluiting

Spare

Reserve-….

Monitormixer
					

Mixer aan de zijkant van podium 		
om het geluid te regelen

Technische rider
Document waarin de artiest zijn 		
					technische wensen opgeeft
Line-array
Audiosysteem dat bestaat uit
					identieke luidsprekers die boven 		
					elkaar worden gehangen. 			
					
Er kan worden gekeken hoeveel er
					nodig zijn om de juiste
					hoeveelheid geluid bij de juiste
					spreidingshoek te krijgen.
DJ Booth
De plek waar de DJ mag staan
					tijdens het draaien
Remix
Wanneer je gevraagd wordt 		
					door een label of artiest
Bootleg                                          Onofficiele remix
Mashup
2 of meerdere nummers
					samengevoegd in één
Edit
Aanpassingen in een bestaande 		
					track gemaakt
Promo

Een nummer dat gepromoot wordt
voordat het officieel gereleased is

Front of house (FOH)
Plek waar de regie en technici 		
Demo
Een nummer dat je naar een label
					mixers,lichttafels en de 			
stuurt en dat nog niet officieel
					videoregie doet
					gereleased is

Amplitude
Magnitude van een audio wave, 		
					oftewel volume
Audio Interface
Hardware verbonden met de
					
computer waar een microfoon en
					
speakers in geplugd dienen te 		
					worden
.wav
Aanbevolen audio kwaliteit,
					uncompressed en daardoor de 		
					hoogste kwaliteit
XLR kabel
3 pins kabel die de audio interface
					verbindt met de speakers

Onze doelen
We willen een product maken waarbij mensen kennis kunnen maken
met het DJ’en.

We willen dat de interface customizable is, zodat de gebruiker deze
volledig naar eigen wensen kan instellen/gebruiken.

Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer er mensen die nog niet aan het DJ’en zijn, de applicatie
downloaden om het te ervaren. Dit is meetbaar wanneer er een
groei is in aankopen.

Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer de efficientie van de gebruiker verhoogd wordt door het
customizen van de applicatie. Als de gebruiker zonder na te denken
deze applicatie kan gebruiken is het doel behaald.

We willen dat de app laagdrempelig is.

We willen rondom de applicatie een volledig merk opzetten waarmee
het product klaar is om de crowdfunding-fase in te gaan.

Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer de gebruiker de applicatie binnen een paar handelingen
begrijpt en de applicatie kan gebruiken voor het DJ’en. Het
tijdsbestek waarin de gebruiker de applicatie kan snappen is 1 uur
het gebruiken.
We willen dat de gebruiker zichzelf kan ontwikkelen door het gebruik
van de app
Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer de gebruiker met de applicatie meer leert over het DJ’en.
Zijn persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Dit is gerealiseerd
wanneer de gebruiker merkt dat hij een groei doormaakt en dat wat
hij mixt beter is dan de maand daarvoor.
We willen dat de gebruiker een intrinsieke beloning krijgt door de
groei die hij doormaakt
Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Als de gebruiker een groei doormaakt dan moet hij worden beloond.
Dit kan in de vorm van updates zodat ze hun vaardigheden kunnen
vergroten. Dit is behaald wanneer de updates worden aangeschaft.

Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer we aan het eind van onze minor een goed concept
en visueel design kunnen maken wat een bijdrage levert aan de
crowdfundingsfase. Wanneer we een goede case kunnen opzetten
waarbij veel wordt gecrowdfund is dit doel behaald.
We willen dat de applicatie het product van de toekomst wordt voor
DJ’s, om zo sterk op de markt te staan en een oplossing te bieden op
zowel korte- als langetermijn.
Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer de applicatie wordt gebruikt door de DJ’s in de toekomst en
ze geen concurrerende applicatie gebruiken en zelfs overwegen om
te gebruiken. De applicatie moet blijven ontwikkelen met de tijd mee.
Dit doel is eigenlijk nooit echt volledig behaald maar wel in etappes.

We willen dat de gebruiker binnen de applicatie op een voor hem/
haar zo makkelijk mogelijk manier kan zoeken in de applicatie.
Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer de zoekfunctie beter is dan de zoekfunctie die de DJ’s
momenteel hebben. Wanneer de efficiëntie verhoogd wordt qua
tracks zoeken is dit doel behaald.
We willen een product dat geschikt is voor hobby DJ’s en semi pro DJ’s.
Wanneer is dit gerealiseerd / doel behaald:
Wanneer Hobby en semi pro DJ’s deze applicatie gebruiken voor hun
mixen tijdens feestjes, in clubs en/of evenementen.

Bezoek aan Key Music
Tijdens ons bezoek aan KEYMUSIC op de Ceintuurbaan in
Rotterdam, raakten wij in contact met medewerker Pim van Strien.
Hij gaat momenteel over het DJ-gedeelte in de winkel en wist ons er
erg veel over te vertellen. Toen hij aangenomen werd stond bij bij de
piano’s, maar tijdens zijn werktijd speelde hij vaak met het DJ-Gear.
De eigenaar heeft hem gevraagd of hij in dat gedeelte wilt werken en
zodoende. Hij is nu zo’n 2 jaar DJ en draait momenteel veel in bar/
club Bitterzoet in Amsterdam.
Pim heeft ons de ‘basis’-functies uitgelegd aan de hand van twee
(decks) CDJ2000 Nexus’ en de (mixer) DJM900 Nexus.
Toen we vroegen of hij wireless zou willen in de zaal gaf hij eigenlijk
vrij direct aan dat een tablet helemaal niet krachtig genoeg is om
wireless te gebruiken. Hij zei dat er altijd een vertraging is (zelfs
op een computer) en dat dat ervoor zorgt dat je heel veel minder
controle hebt over wat je doet. Hij zag dat eigenlijk gewoon niet
zitten, omdat de mogelijkheden ook gewoon heel beperkt waren.
We hebben ook gevraagd wat Pim wel zou willen zien als er een
applicatie gemaakt zou worden om ondersteuning te bieden (we
zijn daarbij niet ingegaan op welke ondersteuning) en hij gaf aan wel
interesse te hebben in een applicatie die ondersteunt in het zoeken
van nummers. Pim zou geld betalen voor een applicatie die écht van
toegevoegde waarde is. Hij zou daarvoor ook vrij veel betalen, hij zou
namelijk tot de 150,- euro gaan voor zo’n applicatie.
Ook de sync-knop kwam in dit interview weer aan bod. Al eerder
werd de sync-knop beschreven als iets voor de “nep-dj’s”. Toen
we vroegen aan Pim of hij de knop zou missen als hij weg was,
antwoordde hij “nee, totaal niet”.
- Zoekfunctie anders
- Tracks kopen om kwaliteit & waarde bepaling
- Veel geld over voor kwaliteit
- Tablet is niet goed genoeg qua kracht en snelheid
- Controller werkt met pc, mixer zonder pc.

Visie
Om duidelijk te hebben wat wij verwachten van het project en
product en wat hoppinger verwacht van ons hebben wij een visie
opgesteld om duidelijk te maken wat het is wat er gemaakt gaat
worden en wat we ermee willen bereiken. Deze visie komt voort uit
de debriefing van de workshop die we hebben gehad met Hoppinger
maar ook uit het onderzoek dat wij tot dusver hebben gedaan.
“De DJ-app is hét product van de toekomst dat zich als
complete merkbeleving via crowdfunding zal manifesteren; een
laagdrempelige applicatie met een volledig bijbehorende experience
waarmee het draaien voor iedere DJ verbeterd wordt.”

Business Model
Om een goede visie te krijgen en dat alle neuzen 1 kant op staan. Om het product te realiseren hebben we het business model gemaakt
dat ons tijdelijk kan helpen. Gaandeweg, als we ons concept rond hebben, kunnen we deze gerichter maken omdat we dan precies voor
ogen hebben wat we te bieden hebben. Voor nu hebben we snel alle aspecten gezamenlijk kunnen verkennen en konden we daar ook meer
informatie uit halen.

Organisatie
Het is erg belangrijk dat de organisatie van het product, in dit geval
een app, heel duidelijk is en dat de wensen van alle stakeholders op
elkaar afgestemd worden. Daarom is het noodzakelijk om een goed
overzicht te maken van alle stakeholders. Hieronder de stakeholders
map.

Concurrenten Analyse
Door een goed inzicht te krijgen wat de concurrent goed doet, maar
ook slecht doet, hebben we een concurrenten analyse gemaakt
zodat we nieuwe inzichten zouden kunnen opdoen.
Pacemaker
Pacemaker Music AB
Versie
1.4.1
Apparaten
iPhone, iPod, iPad,
			
Apple Watch, Blackberry 10,
		
Blackberry Playbook,
			Blackberry Z10
Website		
http://pacemaker.net
App		https://itunes.apple.com/
			us/ app/pacemaker/		
						id593873080
Muziek van device, Spotify Premium
Geen covers gebruikt bij draaien
Standalone (Geen hardware-ondersteuning)
Veel in-app effecten
In-app aankopen (extra effecten)
Powered by: The Echonest

DJ Player
iMect Ltd.
Versie 		
7.7.1
Apparaten		
iPhone, iPod, iPad
Website		
http://djplayerapp.com
App			https://itunes.apple.com/us/
			app/dj-player/id339810085
Muziek van device, Deezer Premium+, Dropbox
Geen covers gebruikt bij draaien
Standalone, or in any combination of the touchscreen, external
mixers, MIDI controllers, sound cards and vinyl (DVS)

DJ Mix
Ladybird
Versie 		
1.2.2
Apparaten		
iPhone, iPod, iPad
Website
http://ladybird-infinity.tum
			blr.com/dj-mix
App			https://itunes.apple.com/us/
			app/dj-mix/id469048684
Muziek van device
Wel covers gebruikt bij draaien
Standalone
In-app aankopen (extra effecten)
Weinig opties (enkel volume aanpassingen)

DJ Mixer 3
Musicsoft Arts
Versie 		
8.5
Apparaten		
iPhone, iPod, iPad
Website		
—
App			https://itunes.apple.com/nl/
			app/dj-mixer-3/id330897 		
			901
Muziek van device, SoundCloud, Google Music
Wel covers gebruikt bij draaien
MAXX-Technology
Veel in-app aankopenStandalone?

DJ Rig
IK Multimedia
Versie 		
1.0.3
Apparaten		
iPhone, iPod, iPad
Website		
http://www.ikmultimedia.		
			com/products/caT-			
			view.php?C=family-djrigios
App			https://itunes.apple.com/nl/
			app/dj-rig/id478831717
Muziek van device
Optie om covers te gebruiken bij draaien
Veel in-app aankopen
RIG hardware ondersteuning en X-Sync, voor iedere audio input. Zelf
je oude discman.

djay LE
algoriddim GmbH
Versie		 2.7.9
Apparaten		
Mac, iPhone, iPod, iPad, 		
			Watch, Android
Website		
http://www.algoriddim.com/
			djay
App			https://itunes.apple.com/nl/
		
app/djay-2/id669196929
Muziek van device, Spotify Premium
Covers worden gebruikt bij draaien
Grote aankoop of gratis demo met in-app aankopen
Programma/app maakt geen connectie met hetzelfde programma
op een ander apparaat. Hier ligt voor ons dus zeker een kans. Wel
is er de mogelijkheid om externe apparaten te gebruiken (MIDI
controllers).
Het design van djay is op alle apparaten zo goed als gelijk waardoor
direct weet hoe je elke versie kunt gebruiken. Dit is fijn en zorgt min
of meer voor een gevoel van eenheid. De uitstraling van de applicatie
nodigt uit om deze te gebruiken en is redelijk aanpasbaar qua
instellingen zodat deze voor iedereen, dus ook voor de semi-pro,
toegankelijk kan zijn.
Belangrijke functies binnen een DJ programma:
Crossfade
Looping
Syncing
Cue
Effects
Scratch
Record
Equalizer (High, Mid, Low)
Track

Visual bpm (to match tracks)
Play/Pause
Filter
Tracklist (eventueel een queue) incl filters op bpm, naam, artiest,
genre (style)
Gain
Pitch (toonhoogte)

Atomix Virtual DJ Pro (+/- 30 dollar)
Maximaal 99 decks, ReWire compatibel, kan samenwerken met
verschillende D.A.W.’s (producing software). Audio Line In’s, en er
kunnen veel verschillende DJ controllers aangesloten worden.

Mixxx (0 dollar)
Is gemakkelijk aan te passen aan je eigen smaak, in de code kun je je
eigen feature-set creëren. Twee decks, iTunes integratie, vier sample
decks, auto DJ functie. Meer dan 30 controllers.

Magix Digital DJ (+/- 50 dollar)
Niet het meest krachtige programma, maar levert wel alle
benodigdheden voor een schappelijke prijs.

PDCJ Dex (+/- 180 dollar)
Buiten de standaard functies bevat Dex videomixing & karaoke
support geïntegreerd. Ondersteund ook digitale vinyl setup.

Algoriddim djay Pro (+/- 50 dollar)
Programma voor desktop, smartphone, tablet (Android en iOS) en
Apple Watch. Sampler & effecten en automixing en geavanceerde DJ
features.

Mixvibes Cross (+/- 130 dollar)
Aanpasbare interface die 4 decks bevat. Het programma
ondersteunt meer dan 80 controllers en digitale vinyl systemen.
SoundCloud integratie.

Gibson Deckadance (60 euro)
Aanpasbare interface, Smart Knob functie die er voor zorgt dat je
meerdere effecten tegelijk kunt gebruiken middels een macro-style
controll. Vier deck mixing. Het programma kan externe VST-plugins
inladen en gebruiken. Relatief weinig ondersteuning voor controllers.
Auto learn functie.

Serato DJ (+/- 129 dollar)
Een samenvoeging van Serato Itch (controller focused) en Serato
Scratch Live (Vinyl based).

Ableton Live (+/- 350 dollar)
Geen echte DJ applicatie, eigenlijk een DAW. Session View is briljant
geïmplementeerd en mooi ontworpen voor audio samples, midi clips
en tracks. Het is intuitief, en Ableton vindt een middenweg tussen
Djing en producen.

Native Intstruments Traktor Pro (89 pond)
Dit is de gouden standaard van het digitale DJ’en. Hij is niet overal
de beste in, maar niets tipt aan dit totaalpakket. Deze is flexibel en
betrouwbaar. Sample Decks, Remix Decks, Loop Recorder, Beat
en Key analyse. Daarbij heeft NI haar eigen hardware die perfect
aansluit op de software.

Traktor heeft ondersteunende applicaties voor iPad en iPhone:

Dit ondersteund ook externe apparaten:

Bron: http://www.musicradar.com/news/tech/the-10-best-djsoftware-applications-in-the-world-today-589833/
Apple heeft ook een eigen muziekprogramma, Logic Pro X. Een
onwijs uitgebreide versie van het gratis programma Garageband.
Logic Pro X kost zo’n 200 euro.

Deze applicatie heeft ook een ondersteunende applicatie op iPhone
en iPad, Logic Remote:

Klantrecensies
Djay 2

Traktor DJ

Pacemaker

Interviewplan + Lijst van DJ’s
DJ zijn - wat betekent dat voor jou
“We willen weten wat het doel van een DJ is en daarbij willen we weten
wat de DJ nodig heeft om dit doel te bereiken.”
Doel
- Wat wil je bereiken met je muziek?
- Wat wil je bereiken voor jezelf?
- Hoe wil je dit gaan bereiken?
- Wat heb je van jezelf nodig om dit doel te bereiken?
- Waar kunnen anderen je mee helpen om dit doel te bereiken?
“We willen inzicht krijgen in het proces van een DJ. Met deze
informatie kunnen we richtlijnen noteren voor de upgrades in de app
van amateur naar pro.”
Proces van groei in ontwikkelingen (amateur->pro)
- Met welke apparatuur ben je begonnen?
- Hoe ben je in clubs terecht gekomen?
- Welke tegenslagen maakte je mee tijdens de ontwikkeling van
amateur naar pro?
“We willen weten wat voor band de DJ met het publiek heeft en hoe
deze verbeterd kan worden.”
Publiek
- Hoe speel je in op het publiek?
- Hoe wordt bepaald welke muziek je speelt, heeft het publiek daar
een grote rol in?
- Wat zou je band met het publiek beter maken?

“We willen weten hoe het proces van muziek mixen eruit ziet, zodat
we erachter kunnen komen welke needs & wants er zijn binnen dit
proces.”
Proces
- Hoe ga je aan de slag wanneer je muziek mixt?
- Customer Journey
Praktische zaken rondom DJ zijn
“We willen weten hoe de gebruiker zijn muziek uitzoekt en hiermee
criteria opstellen voor de zoekfunctie.”
Zoeken/Kiezen -> Selectieprocedure
- Op welke manier selecteer je je muziek?
- In hoeverre speelt tekst hierin een rol?
- In welke mate is beeld belangrijk?
- Wat speelt nog meer een rol als je muziek uitzoekt?
- Waar loop je tegen aan als je muziek uitzoekt?
Waar haal je je muziek vandaan?
- Waarom hier? Welke bronnen gebruik je niet en waarom?
- Hoe kies je muziek uit?
- Welke stappen doorloop je?
- Benoem per stap wat je doet en waarom
- Is dit uniek, of denk je dat iedereen dit doet
- Wat maakt een specifieke stap uniek / generiek
- Kijk je naar de cover-art van een bepaalde plaat?
- Hoe herken je een cover?
- Is dat op kleur, stijl, titel?
- Herken je de cover-art van een bepaalde plaat?
- Hoe kijk je tegenover de ‘oude’ vinyl-platen?

“We willen weten welke apparatuur de DJ gebruikt. Dit is voor ons
handig, omdat we dan weten wat een DJ voor gear nodig heeft en wat
er aan de app verbonden kan worden/waar behoefte aan is.”

“We willen weten van de DJ’s wat hun grootste ergernissen zijn zodat
wij rekening kunnen houden met deze ergernissen en vooral weten
wat we niet moeten doen.”

Hardware -> verkleinen/vereenvoudigen? (toevoegingen?
licht, crowdnoise)
- Wat gebruik je voor hardware?
- Ben je hier blij mee?
- Wat mis je hier aan?
- Wat voor toevoegingen zie je graag bij je hardware? - Bv licht of
crowdnoise
- Wil je wireless in de zaal?

Ergernissen (hardware, software, publiek)
- Zijn er bepaalde ergernissen die je ervaart tijdens het maken van
muziek?
- Wat doe je aan deze ergernissen?
- Wat zou je nodig hebben om deze ergernissen weg te nemen?

“We willen weten hoe de gebruiker zijn muziek uitzoekt en hiermee
criteria opstellen voor de zoekfunctie.”
- Software -> functies die ze missen
- Welke software gebruik je?
- Waarom gebruik je die?
- In hoeverre speelt geld hierin een rol?
- Ben je hier blij mee?
- Wat mis je hierbij?
“We willen graag weten in wat voor omgevingen de DJ het liefste draait
en graag mixt. Zo kunnen we nagaan of we in ons ontwerp rekening
moeten houden met de omgeving waarin de DJ graag zit”
Locatie
- Waar mix je het liefst muziek?
- Wat heb je nodig in een goede werkplek?
- Zijn er dingen die je momenteel mist in je werkplek?

“We willen graag weten of de DJ zijn interface graag zou willen
aanpassen. Dit is een belangrijk aspect voor ons zodat we hier
rekening mee houden in ons ontwerp.”
Aanpassingen
- Zou je een app willen gebruiken?
- Wil je binnen de app je interface kunnen aanpassen?
- Wat zou je willen aanpassen?
- Wat zou je hier belangrijke onderdelen vinden?
“We willen weten of de DJ wilt betalen voor de tracks die hij afspeelt
om na te gaan of hij de artiesten wilt helpen maar ook om meer
waarde te creëren voor zijn set. Dit kunnen we daarna gebruiken in
ons ontwerp.”
Kosten
- Wil je betalen voor tracks?
- In hoeverre wil je voor tracks betalen? (Wat wil je betalen?)
- Waarom wil je voor tracks betalen?
- Waar zou je absoluut niet voor betalen?

“De ideale situatie is voor ons belangrijk om te weten zodat we precies
weten wat de DJ nodig heeft en graag wilt. In ons ontwerp kan dit
daarna terugkomen zodat de app precies op de behoefte is afgesteld
van de DJ.”
De ideale situatie
- Als er geen enkele randvoorwaarde is, hoe ziet jouw perfecte setup eruit (hardware/software) Je mag gewoon dromen en alles
benoemen zoals je de ideale set er mag zien?
- Wat weerhoud je om dit nu te kopen/hebben?
- Welke ontwikkeling zou je heel graag zien?
“Om een goede analyse te maken van de huidige situatie is
het belangrijk dat we verbanden leggen tussen verschillende
onderdelen, zoals bv muziek, speelstijl &. coverart.”
Verbanden -> muziek & speelstijl --- cover-art & muziek etc.
- Welke verbanden zien we tussen muziek,speelstijl, cover-art, etc.?
Propostitie voorstellen
App 1:
Je kunt mij downloaden via de appstore, zowel voor Android als
IOS. Je koopt voor 15 euro software waarmee je de basis van het
programma hebt. Om je te ontwikkelen als amateur-dj heb je
genoeg. Via de tablet mix je muziek die je uit de database van je
computer haalt. Omdat je de basis versie van de app hebt kan je
in-app aankopen doen om zo de applicatie verder uit te breiden. Zo
kan je bijvoorbeeld een aankoop doen om meer DJ-controllers aan
te sluiten en jezelf verder te ontwikkelen als DJ.
- Wat vind je hiervan?
- Voor wie is dit product perfect?
- Zou je dit product voor je vrienden kopen?
- Waarom wel of niet

App 2:
Je kunt mij downloaden via de appstore, zowel voor Android als
IOS. Je koopt voor 10 euro software waarmee je heel overzichtelijk,
op een visueel aantrekkelijke manier, muziek uit kunt zoeken. De
software die je hebt gekocht laat je heel makkelijk en overzichtelijk
tracks zoeken uit verschillende sources, zoals Spotify, SoundCloud,
Beatport, etc. Als je een track hebt gevonden dan klik je hem aan en
dan komt hij in de wachtlijst staan op je laptop. Vanaf je laptop kan je
hem dan slepen naar de draaitafel zodat je met dat nummer aan de
slag kan.
- Wat vind je hiervan?
- Voor wie is dit product perfect?
- Zou je dit product voor je vrienden kopen?
- Waarom wel of niet
App 3:
Je kunt mij downloaden via de appstore en koopt een stuk software
waarmee je in een paar handelingen je tracks kan syncen via
SoundCloud of Beatport en daarnaast de integratie hebt om meteen
via je laptop mee te kijken. De tracks die je hebt gesynced kosten wel
50 cent per stuk en daarmee heb je alle rechten om ze te draaien.
Ook kan je heel de applicatie customizen naar hoe jij het graag hebt
zodat het draaien en mixen van tracks een heel stuk makkelijker
wordt. Deze app is een eenmalige aankoop van 25 Euro. Zou je dit
willen?
- Wat vind je hiervan?
- Voor wie is dit product perfect?
- Zou je dit product voor je vrienden kopen?
- Waarom wel of niet
Lijst met DJ’s die interesse hebben getoond in een interview
Via Facebook hebben wij een oproep geplaatst om DJ te benaderen
voor een interview. We kregen heel veel reacties hierop en konden

zelfs via via in contact komen met de booker van Armin van Buuren
en Jochen Miller.
Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de DJ’s die
interesse hebben getoond.

Interview: Jochem van Wieren
Wil je wireless in de zaal?
Hoeft niet perse. Hij vind het fijn om achter de tafels de staan omdat
dat zijn ‘veilige zone’ is en dan precies weet wat hij doet. Hij gaf aan
dat als hij de zaal in gaat dat het dan meer voor zichzelf is om de
sfeer te proeven waar het publiek staat. Hij heeft ervaren tijdens het
DJ’en dat wanneer hij achter de tafels staat, het publiek naar hem
kijkt en als hij ook los gaat op de muziek, dus zelf publiekelijk ervan
geniet, dat het publiek hierin sneller meegaat.
Wil je betalen voor tracks? (Waarde)
Hij wilt best betalen voor zijn tracks. Het moet alleen niet te duur zijn.
Een symbolische 50 cent per track is goed te doen zij hij omdat hij
dan ook de artiesten blijft steunen waardoor hij kan blijven draaien.
Echter vind hij wel dat dit een eenmalige aankoop moet zijn omdat
hij zelf, thuis deze nummers wilt gaan mixen en vaker wilt gebruiken
dan 1 keer.
Hij gaf aan dat dit voor hem een waarde heeft omdat hij zich er dan
financieel instort en zo beter kijkt naar de liedjes die hij koopt. Hij gaf
aan dat hij dan kritischer wordt en beter gaat nadenken over hoe hij
het kan mixen waardoor hij zichzelf blijft verbeteren.
Wil je jou app customizen?
Hij vind dat hij de app ook zelf moet kunnen customizen omdat hij
dan een betere feeling heeft met de app. Hij kan dan de elementen
zo positioneren waar hij dat wilt zodat hij de interface zonder veel te
kijken ernaar kan gebruiken. Door dit eigen te maken heeft hij meer
controle erover en kan hij zelf enthousiaster achter de tafel staan en
zelf ook los gaan wat een vibe los brengt bij het publiek.

Wat is het proces dat je doorloopt voor je gaat draaien?
Voor
- Zit hij thuis om plaatjes te mixen en zijn set te verbeteren
- Hij browset elke dag door nieuwe tracks die gemaakt zijn
- Kijkt waar hij gaat spelen en wat voor publiek daarop afkomt
- Test zijn eigen apparatuur nog om te zorgen dat alles goed zit
- Zet zijn spullen zelf op waar hij die avond moet staan zodat alles
naar behoren werkt
Tijdens
-Hij voelt het publiek aan en kijkt wat voor soort muziek aanslaat op
dat moment
- Zorgt ervoor dat zijn eigen stijl muziek erin verwerkt wordt zodat ze
hem kunnen herkennen aan zijn stijl van DJ’en
- Gebruikt handgebaren en lichaamstaal om te communiceren met
het publiek (Dus op de beat dingen doen; voorbeeld; Ping Pong
liedje)
- Zoekt contact op met het publiek doormiddel van praten
(voorbeeld; Are you readyyyy)
Na
- Ontkoppeld alle apparatuur zelf weer
- Zorgt ervoor dat hij betaald krijgt
- Analyseert de avond en vraagt feedback (meestal vrienden die daar
dan ook zijn)
- Gaat aan de slag met zijn set om het te verbeteren en categoriseert
het onder de plaats waar hij heeft gespeeld. Hij geeft hier tags aan
zodat hij weet bij wat voor publiek die set aanslaat of juist helemaal
niet.

Interview: Martijn & Thomas
Martijn en Thom zijn een duo met hun optredens. Ze kennen elkaar
al heel hun leven en zijn op hun 12de begonnen met muziek. Door
hun gemeenschappelijk interesse is dit snel uitgegroeid tot meer. Ze
wonen in Woerden en zitten momenteel in hun 5de jaar van Havo.

een DJ gear van 80 euro. Dit bestond uit een hele kleine draaitafel,
een oude laptop, geluidskaart en mega veel draden die overal langsliepen. De broer van Martijn heeft hem geleerd om met vinyl en een
analoge mixer te draaien waardoor de basis was geleerd.

Doel:
Het doel dat Martijn & Thom hebben als ze aan het draaien zijn
dan gaat het erom dat ze mensen een leuke avond geven, ze willen
namelijk het publiek heel graag entertainen. Hierbij is een goede
interactie met het publiek van belang en hechten hier ook heel veel
waarde aan. Door naar het publiek te luisteren en te kijken wat zij
graag willen maken zij er een leuke avond van met hun stijl en signatuur van muziek.

Tijdens deze fase was voor beide de persoonlijke ontwikkeling erg
belangrijk om op de kaart te komen bij mensen zodat ze konden
groeien. Geld was hier nog niet van belang, wel dat mensen hun
tracks en mixen tof zouden vinden.

Wat een doel van ze is om het publiek te geven wat ze willen, dus kijken naar de muziekstijl waar ze op los gaan en deze blijven draaien.
Als ze merken dat er mensen weggaan wisselen ze van stijl en zetten
ze een vette track op om het publiek te behouden. Wel is het belangrijk dat ze hun eigen stijl erin verwerken en doen dit dan ook.

Vanaf 2014 zijn ze in clubs gekomen door emails rond te sturen of
ze langs mochten komen. Na een praatje en kennismaking mochten
ze het proberen bij de desbetreffende club om te laten zien wat ze
konden. Naarmate ze meer ervaring kregen mochten ze in Club One
draaien in Woerden (The place to be!) Nu ze wat bekender zijn komt
er een publiek van rond de 400-500 man naar ze toe om hun te
bekijken als de locatie het toelaat. Momenteel krijgen ze ook via via
dingen aangeboden om ergens te draaien.

Wat ze zelf willen bereiken is dat ze hun interesses erin willen vergroten en hun persoonlijke maar ook teamgroei verbeteren. Ze zijn
thuis ook zelf bezig met het produceren om hun eigen tracs te maken om deze daarna in de clubs te draaien. Ze gaven aan dat deze
positief werden ontvangen.

Ze hebben ook tegenslagen gehad, vooral toen ze net begonnen.
Het ging toen erg stroef maar wat het voornaamste was, wat ze echt
tegenhield was dat ze hun eigen stijl nog niet wisten te defineren.
Ze vielen nog niet op en bleven ook niet hangen. Naarmate ze meer
bezig waren met muziek kwam hier meer schot in en creëerde ze
hun eigen stijl.

Proces van groei in ontwikkelingen (amateur -> pro)
Hun eerste optreden was voor een groep 8 feest waar ze voor waren gevraagd omdat ze op die school hadden gezeten. Dit was hun
eerste optreden voor een redelijk publiek en waren begonnen met

Publiek:
Ze gaven aan dat wanneer zij mensen zien weggaan in grote groepen, dat ze hun muziekstijl veranderen en een toffe track opzetten
zodat het publiek weer terugkomt. Als ze dan blijven dan

weten ze dat ze goed zitten qua stijl en gooien ze hun eigen stijl erin
om zo een signatuur en unieke indruk achter te laten bij dit publiek.
Ook hebben ze meegedaan een een DJ contest en daaruit bleek dat
ze erg energiek waren. Ze hielden ze energie van de muziek hoog en
werden er zelf ook vrolijk van waardoor het publiek dit zag en dit (on)
bewust overnam.
Hardware:
Ze gaven aan om een stapje hoger te gaan en zijn momenteel aan
het sparen voor een nieuwe laptop om verder te gaan met hun muziek en nog betere kwaliteit te leveren. Ze testen ook altijd hun hardware voordat ze aan een optreden beginnen zodat er geen fouten
ontstaan.
Wat ze graag zouden willen met de extra hardware is een beter lichtshow of gewoon met licht iets doen zodat de ervaring nog beter en
groter wordt.
Ze zouden het grappig vinden om wireless in de zaal te gaan, om
te proberen. Maar dit zou wel een raar gevoel geven. Zo verlies je
namelijk wel je positie in de club en heb je minder interactie met het
publiek. Dit komt omdat je niet centraal staat op het podium maar
dat je nu gewoon tot het publiek behoort.
Wat ze nu gebruiken qua hardware
- Helup Terminal mix4.
- Newmark four track.
- CDJ’s in clubs
- DJM 2000 Mixer

Software:
De software die ze gebruiken is Traktor. Dit is voor hun de meest
ideale software omdat zij deze erg gebruiksvriendelijk vinden. Deze
hebben ze wel gecrackt en gaven aan dat een heel groot deel van de
DJ’s dat doet omdat het gewoonweg erg duur is voor amateur DJ’s.
Locatie:
Op de locatie zelf improviseren ze eigenlijk heel veel. Ze mixen het
daar zelf omdat ze daar persoonlijke meer plezier aan beleven en
zo is hun set meestal altijd anders. Wat wel een constante factor is
bij ze is dat hun eerste 3 tracks hetzelfde blijven zodat ze kunnen
inschatten waar het publiek nou echt van houdt. Daarna gaan ze
verder op de soort stijl van de track die het beste werd ontvangen.
Wat ze graag zouden willen zien op locatie is nog beter geluid en een
toffe lichtshow.
Ergenissen:
De ergernissen die Martijn en Thomas ervaren zijn:
Slechte dagen
Soms lukt het niet om een track te mixen, omdat het te apart is.
Gewoon doorgaan tot het wel lukt, anders op een andere manier
proberen.

Proces:
Voor
Eerst chillen bij elkaar
Dan op SB tracks zetten
USB checken op feest.
Tijdens
Zelf mee feesten. (Zelf ervaar een beetje spanning voor de set)
Daarna zelf draaien
Na
Chillen met ander DJ’s en feesten in het publiek
Bittergarnituurtje nuttigen
Zoeken
Als ze muziek aan het zoeken zijn dan downloaden ze allebei heel
veel tracks. Daarna gaan ze bij elkaar zitten om te kijken welke tracks
vet zijn om te draaien op die avond. Hierbij vinden ze het ook belangrijk om muziek te kiezen die zij echt tof vinden en gaan daar hun
eigen stijl aan toevoegen.
Ze zoeken hun muziek op:
SoundCloud
Oscarssmiles
LivingElektro

Wat ze ook heel belangrijk vinden is wat hun helden doen, dus top
DJ’s die zij bewonderen. Ze kijken wat zij bijvoorbeeld downloaden
op SoundCloud en downloaden deze daarna ook om te kijken of het
in hun setlist past. Op Oscarssmiles komen veel onbekende artiesten
langs met hun tracks. Soms zitten daar hele goede tussen en downloaden deze dan om ook onbekende artiesten te draaien.
Als ze nummers zien dan kopen ze deze echt nooit. Ze downloaden
ze altijd puur vanwege het financiele plaatje. Dat kunnen ze nu nog
niet opbrengen. Het zoeken naar de goede tracks duurt nu wel lang
want ze willen wel 320 bitrate hebben bij hun muziek en die zijn
moeilijker te vinden als je ze download.
Tijdens het zoeken maakt de tekst van de tracks niet heel veel uit.
Als de tekst heel slecht is of er wordt gescholden dan nemen ze die
track niet. Het belangrijkste element bij een track is het gevoel dat er
wordt overgebracht.
Zelf herkennen ze niet de albumcovers van tracks en zouden het dus
erg handig vinden om een combinatie van visueel en tekst te hebben tijdens het zoeken naar tracks. Ook omdat ze improviseren op
het podium is het handig dat ze snel alles kunnen zien en met een
ondersteuning
van tekst zou dat ideaal zijn voor hun.
(Voorbeeld: SoundCloud heeft een afbeelding achter de geluidswave)

Aanpassingen:
Ze hebben wel eens geprobeerd om een app te gebruiken. Het was
nog geen succes voor hun omdat ze nog niet helemaal snapte hoe
het werkte. Wat ze handig hadden gevonden was dat er uitleg bij de
app zat, dus dat het makkelijker en toegankelijker was voor ze. Na
een tijdje snap je dit wel en als het dan uitgelegd kan worden is het
idealer om te gebruiken.
Wat hij graag zou willen zien op de app is precies wat je ziet op de
controller. De BPM bijstellen, hotkeys instellen, kortom lekker basic
houden.
Kosten:
Als we gaan praten om een bijdrage te leveren voor de tracks dan
zou hij dat niet willen, hij download de tracks liever. Weer vanwege
dat ze niet teveel geld hebben als amateur - semi pro DJ’s.
Sinds kort zijn ze ook begonnen om eigen tracks te maken en wat
voor hun daar ook belangrijk is, is dat ze het gratis aanbieden aan
het publiek want ze hebben leiver 1000 gratis downloads (meer publiciteit) dan 50 mensen die betalen (meer inkomsten). Daar hechten
ze allebei meer waarde aan.
Propositie app1:
Hij zou het niks vinden. Hij vind in app purchases helemaal niks. Hij
wilt alles in 1x kopen. Teleurstelling als je niet alles in 1x heb.
Zou goed zijn voor mensen die echt net beginnen. Omdat geld een
dingetje is. Tablet is dan goedkoper als je hem hebt.
Zou het wellicht voor vrienden kopen. Liever eigen set laten zien dan
tablet ding.

Propositie app2:
Klink heel handig. Zouden dit een goede oplossing zijn. Optie 2 beter
dan 1.

Interview: Fabian Groot
Fabian Groot is een jongen van 24 jaar en woont in Rhoon bij zijn
ouders. Zijn grote hobby is plaatjes draaien. Hij kan echt niet zonder
muziek en heeft het liefst ook altijd zijn oordopjes in. Hij heeft een
enorm ruime smaak van muziek en kan genieten van klassieke
muziek, maar ook van techno, house en soms wat hardcore. Fabian
is als grapje begonnen met mixen, nadat hij zonder enige kennis van
zaken te hebben beloofd had op een feestje te mixen. Hij mixt graag
thuis, op feestjes, bruiloften en overal waar hij maar uitgenodigd
wordt. Zelf vind hij zijn sterkste kant dat hij voor iedereen wel een
track naar zijn of haar smaak heeft.
DJ zijn - Wat betekent dat voor jou?
Fabian wil wel een ‘grote’ bekende DJ worden, maar hij twijfelt eraan
of hem dat echt gaat lukken. Nederlanders zijn natuurlijk erg goed
in dit vak, maar er zijn zoveel Nederlanders dat je maar net de
juiste track moet maken om bekend te worden. Hij heeft wel eens
geprobeerd om tracks te produceren, maar dat heeft hij nog niet
helemaal door. Hij wil wel naar cursussen hiervoor en aan vrienden
vragen hoe dit moet.
Met welke apparatuur ben je begonnen?
Hij is begonnen met zo goed als dezelfde spullen als die hij nu
gebruikt. Qua hardware heeft hij van een vriend van hem geleerd
en die had de Numark Mixtrack Pro 1. Omdat Fabian dit apparaat
begreep en fijn vond werken heeft hij de opvolger aangeschaft.
Qua software heeft hij een beetje afgetast. Hij begreep Traktor niet,
waardoor hij VirtualDJ is gaan gebruiken. Inmiddels heeft hij zijn
mixer weer terugverdient met draaien en wil nu zijn laatste aankoop,
zijn geluidsinstallatie, terugverdienen.
Hoe ben je in clubs terecht gekomen? Tegenslagen?
Fabian draait niet zo vaak in clubs, maar meer op feesten en partijen
waar hij wordt uitgenodigd. Hij had laatst een Surinaamse bruiloft
waar hij moest draaien en daarvoor is hij ter voorbereiding aan tafel
gaan zitten met het echtpaar om te vragen welke muziek ze wilden
horen. Hij heeft hiervoor veel (illegale) nummers gedownload en het

is een prachtfeest geworden. Wel werkte zijn laptop op een gegeven
moment niet meer, waardoor hij het met een laptop van één van
de gasten moest doen. Dit was even stressen, maar hij heeft er
van geleerd. Wanneer hij nu ergens gaat draaien zorgt hij voor een
goede voorbereiding waarbij hij ook zijn equipment test.
Wat vind hij belangrijk?
Tijdens het draaien vindt Fabian het belangrijk dat hij de muziek
draait die de doelgroep het leukst vindt. Hij heeft een hele grote
muziekdatabase, met vele verschillende muziekgenres, zodat hij voor
ieder verzoekje de juiste plaat of een vergelijkbare plaat heeft. Hij
geeft aan dit te zien als een voordeel, omdat veel andere dj’s vooral
een of enkele genres draaien en vooral daar op gefixeerd zijn. Als
een dj alleen maar techno draait en het publiek vindt dat niks, dan zit
je. Fabian draait daarom liever alles en beschikt - omdat hij van heel
veel verschillende muziek houdt - van een uitgebreide muziekkennis.
Hardware/Software
Fabian gebruikt tijdens het DJ’en zijn laptop met VirtualDJ en zijn
mixer, een Numark
Mixtrack Pro 2. Hij heeft deze mixer gekozen vanwege het budget
wat hij voor zijn hobby uitgetrokken heeft. In het begin heeft hij
geprobeerd met Traktor te werken, maar hij kwam daar niet uit. Hij
vond het te ingewikkeld en kwam toen uit op VirtualDJ, waar hij prima
mee kan werken. Uiteindelijk zou Fabian graag een echte draaitafel
willen, maar eerst was hij zijn speakers nog aan het terugverdienen.
Hoe ga je aan de slag wanneer je gaat mixen?
Hij let heel erg goed op het aantal bpm (beats per minute). Wanneer
dit gelijk is, zorgt het ervoor dat je een goed verloop kunt krijgen
tussen twee verschillende tracks. Met zijn Numark draait hij aan
een knop waarmee hij zijn nummers selecteert vanuit zijn muziek
bibliotheek op zijn laptop en laad deze vervolgens op deck 1 of deck
2. Via zijn koptelefoon luistert hij naar het ene deck, terwijl je over
de geluidsinstallatie het andere deck hoort. Op deze manier laat hij

de nummers gelijk lopen tot het moment dat hij via de crossfade
het volgende nummer door de speakers kan laten horen. Hiervoor
houdt hij zijn hoofd vaak schuin waardoor hij op zijn koptelefoon het
ene nummer kan horen en met zijn andere oor het nummer die het
publiek hoort kan luisteren. Dit zorgt ervoor dat hij zijn nummers
op gehoor kan synchroniseren in plaats van met de sync-button,
die meer voor amateurs is zoals hij zelf zegt. David Guetta vond hij
bijvoorbeeld perfect tussen het rijtje amateurs passen.
Zou je betalen voor muziek?
Fabian gaf aan dat hij momenteel zijn muziek niet koopt. Op de
vraag of hij dat in de toekomst ook niet zou doen als hij meer geld
over had door het dj’en, antwoordde hij dat hij er dan waarschijnlijk
wel voor zou betalen. Het is voor hem dan van meer waarde. Nu
ziet hij het nog als een te grote investering, ook omdat hij zo veel
verschillende genres draait en dus heel veel muziek zou moeten
kopen.
Zou beeldmateriaal jou helpen?
Toen we Fabian vroegen naar de cover-art van een album snapte
hij in eerste instantie al niet eens wat we bedoelden. De mooie
afbeelding op de voorkant van een CD of platenhoes doet hem
niets. Wel gaf hij aan dat hij vrienden heeft die nog met echte
platen draaien, maar dat het niets voor hem is. Hij vindt het fijn dat
wanneer hij een nummer horen wil hij simpelweg kan filteren op
artiest of kan zoeken op de titel van het nummer. De zoekfunctie
speelde hier een grote rol. Ook herkenbare iconen of iets dergelijks
bij een bepaald genre sprak hem niet aan. Overbodig. Hij snapte
niet waarom beeld hem zou helpen met het uitkiezen van de tracks.
Het leek hem leuk om met vinyl aan de slag te gaan, maar meer een
keertje als hij echt niets anders te doen heeft. Tenminste, zo kwam
het op ons over.

Interactie
Fabian is niet de DJ die met de handjes in de lucht het publiek allerlei
leuzen toeroept. Hij vindt het zelf niks als DJ’s dat doen. De interactie
van het plaatjes aanvragen en kijken wat het publiek doet vindt hij
wel leuk. Op de vraag of hij wireless in het publiek zou willen staan,
antwoordde hij dat helemaal niet ging met zijn deck en dat hij bang
zou zijn dat zijn equipment kapot zou gaan. Het is tof wanneer je
een podium midden in het publiek hebt, bijvoorbeeld zoals in Toffler
(Rotterdam), waar twee DJ’s rug tegen rug aan het spelen zijn, maar
om tussen het publiek te lopen met je draaitafel zag hij niet zitten.
Toen we doorvroegen hoe hij het zou vinden als hij zich niet druk
hoefde te maken over gemak/kosten en dergelijke, leek het hem
wel grappig, maar niet ideaal voor op de kleinere feestjes. Toen wij
voorstelden om dit met een tablet te doen zag hij de meerwaarde er
ook niet van.
Volgens hem zijn de fysieke knoppen het fijnst. Hij verwachtte dat
andere DJ’s het ook niet graag zouden doen en typeerde ze als vaak
introverte types. Ze houden van de ‘bazen’-uitstraling die ze uit
kunnen stralen wanneer ze aan het mixen zijn op een podium voor
hun publiek. We kwamen tot de conclusie dat wireless leuk is voor
grote DJ’s in een zaal als het Ziggo Dome en dat de DJ dan over een
podium door de zaal zou kunnen lopen. Verder werd wireless niet
meer dan “grappig”.

Interview: Dylan John Verzijl
Doel:
Dylan John gaf aan later een bekende DJ te willen worden, heel
herkenbaar. Hierbij wil hij een eigen label en platform hebben
opgericht. Hij wil met dit label en platform echt richten op nieuw,
jong talent, de jonge jochies stimuleren. Later wil hij ook eigen
feesten met zijn team kunnen organiseren. Momenteel zitten er 8
personen in zijn team en ongeveer 20 daar omheen qua promotie.
Proces:
Dylan is op zijn 12e begonnen met DJ’en en sinds zijn zestiende
produceert hij zelf. Hij gebruikt Ableton voor het draaien en voor
het produceren gebruikt hij Logic. Hij komt vaak via via bij de clubs
terecht. Dit gebeurt met vier tussenpersonen, aldus Dylan. Soms
gaat hij er ook gewoon naar toe en zoekt hij even uit wie er belangrijk
is. Daar maakt hij een praatje mee en zo regelt hij zijn dingen. Hij
heeft soms tegenslagen in de zin van het vastzitten bij een drop of
track. Dan zoekt hij op youtube voor hulp. Hij heeft inmiddels al op
vijf muziekscholen gezeten. Hij vraagt veel tips en tricks en als hij met
een bekende DJ wil praten, dan facebook’ed hij ze en vaak krijgt hij
hier op reactie.
Publiek:
Hij draait op plaatsen waar zijn muziek wordt geaccepteerd. Zijn ding
is electro en hardstyle. De locatie bepaald enigzins wel bepalend
voor de muziekstijl. Hij wil graag meer met zijn MC doen. Hij plant
daar nu al vaak dingen mee maar dat is nog kleinschalig. Samen zijn
ze wel bezig met het opzetten van mixtapes om deze op de kaart te
kunnen zetten. Af en toe pakt hij nu zelf de mic om met het publiek
te interacteren. Tuc life achtige filmpjes hebben een bepaalde sfeer
die hij wil over brengen op het publiek.
Hardware:
Hij heeft een pioneer set en heel veel studio apparatuur. Hij wil
graag overstappen op de welbekende CDJ 2000. Wat hij mist aan zijn
huidige set is de Sync. Dat heeft de CDJ wel en hierop kan je meer
zien. Het prijskaartje maakt niet heel erg veel uit, want hij kan via via

dingen regelen.
Locatie:
Hij zou het leuk vinden om ook in andere steden te draaien.
Momenteel heeft hij niet echt een vaste locatie. Momenteel is zijn
doel de Maassilo waar hij met zijn team zijn eigen feest zou willen
organiseren. Een Pioneer serie 2000 is van belang op de locatie.
Pioneer is zijn ding en dit wil hij blijven gebruiken.
Ergernissen:
Hij heeft ook diverse ergernissen als hij aan het draaien is. Dit gaat
vooral om de locatievoorzieningen namelijk:
- De airco die in je nek staat de blazen.
- Mannetjes die om je heen staan te kloten met USB’s en draden.
Aanpassingen:
Philips 1 mix nog wat app geprobeerd. App vind hij niks, is meer
voorstander van USB.
Hij zou graag willen dat er toegang tot spotify zou zijn. Gebruikt ook
Soundcloud of per direct live opnemen en dan per direct opsturen
naar Soundcloud of een live stream via facebook.
Ook zou hij graag zien dat er een netwerk van DJ’s, zangers,
muzikanten komt. Dus eigenlijk de muziekindustrie. Er kan een
hele lijst zijn die je een bericht kan sturen voor een eventuele
samenwerking.
Kosten:
Hij betaald af en toe. Hij koopt ze, krijgt ze gratis of download ze.
Als hij groot wordt wilt hij alles kopen. Hij ziet er waarde in om
het zelf te kopen want dan is alle kwaliteit perfect. De BPM en
geluidshelderheid is dan geweldig.

Ideale Situatie:
Avit T9/A9 (de nieuwste) plus zelf designde speakers (eigen
frequenties, speaker design), rek vol met effecten en CO2 spuiten.
Traktor vond hij niet denderend, vond het niet gebruiksvriendelijk,
niet echt DJ. Controller effect is belangrijk!!!!  
Op de CDJ 2000 moeten een sampler erbij komen, gewoon midden
in een track er iets uithalen en dan meteen bewerken. Liefst niet de
computer gebruiken. Geheugen in het apparaat zelf, Q-points en
vocals erin zetten van te voren. Drop Vocals.
Proces:
Voor:
Eerst kijken of hij een goede intro kan maken
Daarna checken waar hij gaat draaien, stijl en welke djs er komen
Tracklist uitzoeken, duurt een paar dagen. Checkt soundcloud alle
paginas, beatport en andere sites. SoundCloud is de favoriet door
remixen die niet op Beatpoert staan.
Paar meiden uitnodigden of ze meegaan.
Tijdens:
Kijkt rond wat voor publiek er komt.
Helemaal los gaan, Vodka erbij.
Na:
Beetje chillen met DJ;s
Daarna eten bij de mac.
Zoeken:
Tijdens het zoeken naar tracks gaat hij het liefst voor het aller
grootste, de festival setup. Zijn signatuur die hij erin mixt is vooral
met instrumenten. HIj kan zelf geen instrument spelen maar
produceert de instrumenten goed na te doen.

Hij kent geen album covers waardoor visueel zoeken erg moeilijk
wordt voor hem, de naam is wel belangrijk waardoor hij het liefst
tekstueel en niet visueel wordt vormgegeven. Met BPM erachter en
in welke note die gemaakt is. Alles staat op zijn USB dus weet wat
alles is.
Propositie App 3:
Toen we propositie 3 hadden voorgesteld zei hij meteen dat het
interessant klonk en dat hij het zeker zou proberen. Hij vond het erg
fijn om per direct een overzicht van SoundCloud te hebben.
Hij zou dit aanraden voor de amateur DJ’s omdat dit voor hun
makkelijker is omdat ze dan hun muziek niet hoeven te downloaden
(te kijken naar de BPM etc.) en naar de copyright rechten van de
track.

To Be DJ
Dit is Mees van Santen. Mees is 17 jaar oud en woont in Kerkrade. Al
heel zijn leven is Mees bezig met het maken van muziek. Op zijn 7de
is hij begonnen met gitaarspelen en toen hij 12 jaar oud was ging
hij er ook piano bij spelen. Hij geniet niet alleen van het maken van
muziek, maar ook van het luisteren naar muziek. Sinds een aantal
jaar heeft hij ook een grote interesse voor elektronische muziek
en wil nu graag plaatjes gaan mixen. Hij wil dit het liefst op feestjes
gaan doen om daarna steeds verder uit te groeien en uiteindelijk in
clubs te gaan spelen. Hij heeft ook interesse om zelf muziek te gaan
produceren en zou daar over een aantal jaar ook mee aan de slag
willen. Eerst wil hij bekijken of hij het mixen van plaatjes leuk vindt.
Mees is behoorlijk into technologie. Hij heeft het liefst altijd de
nieuwste telefoon en zoekt ook graag handige en leuke appjes voor
op zijn telefoon. Hij houdt van technische gadgets en geeft daar best
veel van zijn geld aan uit. Hij wil daarom ook wel een beetje leuke/
speciale gear als hij plaatjes gaat mixen, hij gelooft ook dat dit hem
uniek zal maken.
Het probleem voor Mees is dat hij eigenlijk niet zo goed weet waar
hij moet beginnen. Er is zoveel equipment verkrijgbaar wat je nodig
hebt voor het dj’en, dat hij niet weet wat hij nodig heeft.
Omdat Mees niet weet waar hij moet beginnen is het handig als er
iets is wat hem ondersteund tijdens het beginnen met DJ’en. Eigenlijk
een soort ‘must’ voor de beginner, zodat hij een goede start kan
maken in de DJ-wereld.

Hobby DJ
Dit is Jeremy Da Silva. Jeremy is 24 jaar oud en woont samen met
zijn vriendin in Spijkenisse. Jeremy is sinds zijn jeugd bezig met
plaatjes draaien. Eerst speelde hij alleen thuis op zolder, maar
vanaf zijn 15de speelt hij ook op feestjes. Hij begon op feestjes van
vrienden en schoolfeestjes en werd later door steeds meer (en ook
onbekende) mensen gevraagd om op feestjes in de plaatselijke soos
te draaien.
Jeremy heeft niet zoveel nodig tijdens het mixen, hij gebruikt
voornamelijk zijn mixer en zijn laptop om de muziek te mixen. Als hij
een feestje heeft dan draait hij met de draaitafel die op de locatie
staat of zijn eigen mixer en laptop. Hij kijkt weleens naar nieuwe
ontwikkelingen, maar is meer bezig met zichzelf te ontwikkelen met
behulp van zijn eigen mixer, vooral omdat dat binnen zijn budget
past.
Jeremy droomt er van om een bekende DJ te worden, maar weet
dat er dan nog een lange route te bewandelen is. Hij zet zijn ogen
liever op realistische doelen die op kortere termijn te behalen zijn en
focust nu op uitnodigingen voor steeds grotere feestjes in de hoop
dat hij in clubs kan draaien. In de toekomst wil hij ook proberen om
zijn eigen muziek te maken, maar dit gaat hij vooral doen als hobby.
Het is voor Jeremy vooral lastig om middelen te vinden om zijn
doelen te bereiken. Met zijn lage budget wil hij toch verder komen,
maar hij kan daar niet heel snel mee vooruit omdat hij de dure
software en hardware nog niet zo snel kan terugverdienen.
Omdat Jeremy graag door wil groeien, maar hier het budget niet
voor heeft, wil hij graag een middel zien te vinden, waarmee hij toch
groter kan worden, zonder dat het hem teveel kost. Hij vindt het
niet erg als het duurder wordt naarmate hij groter wordt en dus
meer geld gaat verdienen met het draaien. Het is voor hem gewoon
belangrijk dat hij zich kan ontwikkelen.

Semi Pro DJ
Dit is Ryan Kortrijk. Ryan is geboren en getogen in Rotterdam. Hij is
23 jaar oud, studeert rechten aan de Erasmus Universiteit en woont
met 3 vrienden in een appartement in Rotterdam. Sinds zijn 16de
is hij bezig met het mixen van muziek. Hij speelde eerst vooral op
feestjes, maar later werd hij ook uitgenodigd om in clubs te spelen.
Nu draait hij ieder weekend wel in een club.
Ryan houdt vooral de technologie binnen zijn vak in de gaten. Hij wil
graag weten welke nieuwe software en hardware er is en probeert
zo goed bij te blijven met de ontwikkelingen. Als hij dan wat geld
heeft om iets te kopen dan weet hij wat er op de markt is en hoe hij
zich daarmee verder kan ontwikkelen.
Ryan zou het liefst in steeds grotere clubs gaan optreden en “vaste
DJ” van een club/feest worden. Hij hoopt om zo groot mogelijk te
worden in het DJ’en en zich zover als mogelijk te ontwikkelen.
Om groter te groeien probeert Ryan zoveel mogelijk bekendheid
te krijgen via verschillende media, zoals social media en mond-opmond reclame. Dit lukt echter nog niet helemaal. Daarnaast probeert
hij nieuwe equipment te kopen steeds om bij te blijven, maar al heel
snel komen er nieuwe producten waardoor hij eigenlijk weer een
verouderde versie heeft.
Voor Ryan zou het optimaal zijn als er een systeem of product is
waarmee hij altijd de laatste versie heeft. Hij vindt het niet erg om
hier voor te betalen, zolang het maar geen hele grote bedragen zijn.
Hij denkt daarmee de ontwikkeling te kunnen maken die hij nodig
heeft.

Transcript belangrijkste quotes
Rob: Lijkt een app jou iets?
Dylan: Ik ben er geen voorstander van, ik ben meer van de USB erin.
Rob: Maar stel je zou een app gebruiken, wat zou je dan graag terug
willen zien?
Dylan: Ik denk toegang tot spotify, dat is heel chill. SoundCloud zou
ook wel heel fijn zijn. Een live stream via Facebook zou ook fijn zijn.
Een netwerk voor DJ’s zoals producers, zangers, muzikanten zodat
je een extra link hebt, hier is een hele lijst als je iets nodig hebt dan
kan je die een bericht sturen om een samenwerking mee te doen.
Dat is nu nog niet optimaal. Nu moet jet het via Facebook zoeken en
dan kijken hoe zijn stem is en of je er mee samen kan werken. Een
netwerk zou dit kunnen oplossen.
Rob: Voor de tracks die je draait, betaal je daarvoor?
Dylan: Ene keer koop ik ze, andere keer krijg ik ze gratis of download
ik ze. Als ik heel groot wordt dan koop ik ze wel.
Robin: Ga je er dan wel meer waarde in zien?
Dylan: Ja, je hebt de beste kwaliteit, geen gekloot met mensen die
aan de BPM hebben zitten kloten of onverwachts iets doorheen zit,
maar het gaat meer om de kwaliteit.
Rob: Zou er nog iets bij moeten komen bij de hardware, in jou geval
de CDJ?
Dylan: Ja zeker, een sampler sowieso, maar echt gewoon midden in
een track een sample eruit trekken en dan die bewerken. Misschien
geheugen in het apparaat zelf erbij. Q points en vocals van te voren
inzetten, ook drop vocals.
Robin: Wat is het proces dat jij voor, tijdens en na beleefd bij het
DJ’en.
Dylan: Ik ga eerst kijken of ik een leuke intro kan maken, dan check
ik waar ik ga draaien, wat de stijl is en wat voor DJ’s er langs komen.
Vervolgens ga ik een tracklist uitzoeken, en dat duurt een paar
dagen. Ik check SoundCloud alle pagina’s voor muziek, ook op

Beatport en andere sites. Daarna nodig ik een paar meiden uit.
Tijdens ga ik helemaal los met een fles Vodka. Ik ga vaak het publiek
in voor ik ga draaien, ik kijk dan altijd rond omdat het leuk is.
Na ga ik een beetje chillen met de DJ’s, beetje drinken en daarna
naar de Mac.
Rob: Bij de nummers die je kiest, ken je dan de album covers. Of vind
je echt titels belangrijk?
Dylan: Nee. Ik kijk alleen op de naam. Ik vind het een plus punt dat ik
de lijst met BPM’s erachter kan zien. In welke note die gemaakt is.
Robin: Duurt het zoeken nu niet lang? Als je een album cover hebt
dan kan je snel swipen en zoeken naar tracks.
Dylan: Ja dat klopt maar ik maak altijd mijn eigen set en dan staat
alles kant en klaar. Ik weet precies wat er is omdat ik het van te voren
doe.
Martijn: Het lijkt me wel grappig om een keer te proberen, maar ik
denk niet dat het een extra toegevoegde waarde is. (Wireless)
Tom: Als je de albumcovers zou hebben met tekst erbij, dan zou dat
helemaal top zijn. (Album covers)

Gebruiker observeren
Om eens goede blik te krijgen van hoe een DJ te werk gaat zijn we
naar Key Music gegaan in Rotterdam Noord. Hier verkopen ze heel
veel apparatuur voor DJ’s en hebben ze veel verstand ervan. Hier kan
je ook zelf proberen om met de hardware te spelen zodat er een
goede feeling ontstaat bij jezelf en krijg je ook beter een indruk wat
een DJ doet.
Eenmaal aangekomen daar kregen we Pim van Strien te pakken die
bij Key Music werkzaam is en in zijn vrije tijd ook aan het DJ’en is. Hij
staat zelf ook in clubs en kon daarom veel informatie verschaffen
over het onderwerp. We vroegen aan hem hoe de hardware werkte
en al snel liep het uit op een interview terwijl hij zelf bezig was. Hij
legde de tricks uit terwijl hij bezig was en Wendel vroeg aan hem wat
hij steeds aan het doen was en waarom. Hier zag je hem steeds over
denken terwijl hij aan het spelen was. De rest van het team was hem
aan het observeren en aan het mee luisteren en konden zien waar
nog kansen lagen en wat juist totaal niet aangepast moet worden.
Hierbij vroegen we ook wat hij zelf nog miste eraan en gaf expliciet
aan dat de zoekfunctie een heel stuk beter nog kan en dat hij, voor
een goede zoekfunctie op de tablet, een aardig centje over had.
De handelingen die Pim uitvoerde waren heel snel en op tempo
waardoor een tablet dit niet zou kunnen vervangen. Er gebeuren
heel veel dingen en je doet het op gevoel. Een tablet geeft niet de
goede feedback terug die je zou willen en daar heeft een echte
hardware set het grote voordeel. Dit is namelijk niet na te bootsen
omdat als de tablet 1 seconde achterloopt, het een stuk moeilijker
wordt om een goede set te draaien.
Ook hebben wij geconstateerd dat het zoeken nog makkelijk moet
kunnen. Ze zoeken nu vooral op titels en niet op cover art en doen
dit op de hardware. Ze blijven draaien aan de knop totdat ze een
track hebben gevonden.

Een dag als gebruiker
Om ons in te leven in het leven van de gebruiker hebben we een
customer journey opgesteld van onze eigen verwachtingen, te
samen met de kennis die we hebben opgedaan via de interviews
met DJ’s. Hieronder de customer journey

Voor

Uitgenodigd
worden of vragen of
je op een feest kunt
draaien

Kijken welke muziek je
gaat draaien en deze
verzamelen

Mensen uitnodigen

Tijdens

Vlak voor
Kijken wat voor
equipment er staat
en dit checken

Kijken wie de
doelgroep/publiek is
en wat voor muziek
ze leuk vinden

Bekijken hoe het
publiek op bepaalde
muziek reageert

Laatste checks
voor de muziek
doen

Zorgen dat de muziek
naadloos op elkaar
over loopt

Na
Blijft op feestje
om met andere
dj’s te chillen

Eten

Set delen

Feedback vragen
over de muziek die
er gedraaid is

Los gaan

Social Media
Mixxx
Om meer informatie te verkrijgen over het open source programma
Mixxx en om inzicht te krijgen in de gebruikers en hun gebruik
hiervan, zijn we ook op Sociale Media gaan zoeken. Het populairste
kanaal anno 2015? Facebook. Zoals je in de bijgevoegde afbeelding
kunt zien komt er direct een pagina naar boven die over de Mixxx
gaat waar we naar zoeken. Helaas is dit niet meer dan een klein
stukje textuele informatie, van WikiPedia notabene, over het
programma (01). Geen plek waar gebruikers hun reviews achter
kunnen laten dus. Na even doorzoeken kwamen we gelukkig wel
bij een betere Facebook-pagina uit, ‘Mixxx DJ Software’ (02). Een
community pagina over Mixxx. Hierop kan iedereen zijn bericht
achterlaten en dit was dus de juiste plek voor ons om er achter te
komen wat men van het programma zegt. De laatste berichten op
deze pagina echter, gaan over het combineren van hardware met
Mixxx en dit is even niet waar we naar zochten. Na wat verder terug
te scrollen komen er steeds meer complimentjes naar boven. Zo
schrijft Jan Schulz: “awesome piece of software!” en Andreas Ati:
“its a great software for beginners only sometimes at my pc when I
sync its getting shortly laggy”. Verder wordt er veel geschreven over
lokale kleine probleempjes: “I accidentally placed a cue in the middle
of a song, but can’t seem to move it back to the beginning. Tried
manually moving cue and hitting cue button- this works while the
track is loaded but not when it is reloaded. Using version 1.110. Any
hints? Thanks! (- Michelle McAnally Woods)”. Maar verder niet echt
berichten waar wij bruikbare informatie uit kunnen halen voor dit
project.
Omdat we er nog niet helemaal achter zijn wat voor eindproduct
wij gaan maken is het lastig om de concurrentie te bepalen. Qua
applicaties zijn de grootste concurrenten (momenteel) djay en
Traktor DJ.

Traktor DJ en Djay
Heeft op Facebook geen apparte pagina voor haar iOS applicatie,
maar wel voor het programma in het algemeen (03). Maar helaas
ook op deze pagina geen bruikbare feedback van gebruikers.
Ditzelfde geld voor Traktor (04). Ook deze heeft geen applicatie
pagina op dit social media kanaal, maar wederom geen bruikbare
feedback te vinden.
Het lijkt erop dat social media, en dan in dit geval Facebook, niet het
juiste medium is om je waardering of klacht uit te spreken over en
programma/applicatie.
Bronnen:
01) https://www.facebook.com/pages/Mixxx/109196919105816
02) https://www.facebook.com/Mixxx-DJ-Software-21723485212/
03) https://www.facebook.com/djaysoftware/timeline
04) https://www.facebook.com/traktorpro

Platform
Het uiteindelijke te realiseren product zal op de tablet gaan draaien.
Om onze eigen tablets te kunnen gebruiken voor gebruikerstesten,
gaan wij gebruik maken van iPad. Mocht er in een later stadium een
mogelijkheid voor zijn, dan zullen we het ontwerp nog maar eens
bekijken en in Android of Windows stijl realiseren. De bedoeling
is om de tablet app te laten verbinden met het programma op
de computer om zo als belangrijke toevoeging te kunnen dienen
op MIXXX. Deze tablet app is optioneel wat betekent dat mixxx
er ook zonder kan draaien. Echter mis je hierdoor wel een hoop
handigheidjes. We kunnen er nu nog niet heel diep op in gaan,
omdat het voor ons ook de vraag is welke kant we op gaan.
Over het programma op de computer gesproken. Vanuit de
opdrachtgever hebben we enige sturing gekregen naar de software
MIXXX. Dit is open source, gratis en kan worden aangepast in de
code. Zo zou je elementen kunnen toevoegen of juist weg laten, erg
handig! Echter wordt het programma als DJ tool niet altijd even hoog
aangeschreven. Mixxx is volgens PCM Web erg onbetrouwbaar (1) en
onhandig.
http://www.pcmweb.nl/review/mixxx.html
De toepassing is een native app die draait op iOs 9 en nieuwer. De
interacties en patronen die bij Apple gebruikers voorkomen zullen
we onderzoeken. Deze besturingssystemen zijn wel belangrijk om in
het achterhoofd te houden.
Logic remote werd als voorbeeld gegeven voor een tablet app die
een programma op de computer ondersteunt. Hier hebben we het
echter wel over Logic waar vooral mee wordt geproduceerd. Dit is
daarbuiten wel een goed voorbeeld van de connectie die een tablet
app met een computer kan maken.

Patterns & Libraries
Gezien het gaat om een DJ app, zijn de swipe gestures belangrijk. Dit
gebeurt bijna in de hele applicatie, wanneer je echt op het DJ’en zit.
Wanneer je bijvoorbeeld gaat kijken naar selecteren van nummers
op de huidige manier, dan zie je dat hier alleen bij wordt getapt.
Echter is deze manier van muziek selecteren misschien niet meer
gewenst, wat betekent dat hier verandering in kan komen (in ons
concept). Zo is misschien ook hier een swipe voor nodig of heb je
twee vingers nodig om een bepaalde functie te unlocken/openen
(mits ruimtegebrek).
Om relatief eenvoudig een high fidelity prototype te kunnen
realiseren gebruiken we Invision. We hebben ook gekeken naar
Fluid UI en Axure, maar voor een gemakkelijke werkwijze hebben
we gekozen voor Invision. Jasper heeft ons aangeraden te kijken
naar Pure data, Max MSP en TouchOSP. Deze laatste is voor ons
misschien wel een mogelijke tool, maar Pure Data en MAX MSP
straalt fuzzyness uit, in ieder geval enorm technisch. Om snel te
kunnen prototypen lijken dit vooralsnog niet de juiste tools voor ons.
Mochten wij dit in een later stadium nodig hebben, dan zullen we
deze er zeker bij pakken. Om lo-fi prototypes te maken proberen we
in ieder geval op papier te tekenen en deze (mits mogelijk) in een
3D-print mockup van een ipad te plaatsen. Dit is vooral goed bij het
testen bij gebruikers. Dit komt ook professioneler over, en zo is het
natuurlijk ook.

Technologische Keuzes
Om uiteindelijk het prototype zelf te kunnen gaan bouwen, is er
natuurlijk een technisch vlak dat voor ons onbekend terrein is.
Eerder genoemde programma’s zoals Pure Data en Max MSP komen
hierbij in beeld. Dit is vooralsnog erg onbekend en zelfs na het zien
van eerste tutorials is het niet duidelijk hoe en wat de bedoeling
ervan is. Het is een visual programming manier waarbij je niet zozeer
de code hoeft te schrijven. Het is goed geschikt voor muzikanten die
software willen maken. Gezien dat feit is het wel een mogelijkheid.
MAx MSP is het zelfde verhaal. Dtit is ook een visual programming
language en dit ziet er enigzins modern uit. Dit spreek ons al meer
aan dan Pure Data. Wanneer we dit soort programma’s zullen gaan
gebruiken, dan zullen we gaan voor Max MSP.
MAX MSP trial gedownload en gekeken naar de functionaliteiten. Zelf
gespeeld met de elementen, maar tot nu toe niet heel veel helderder
van geworden.
Via de Audiotester kwam er wel signaal uit dat je kon aansturen
richting een oscillator die een pulserende geluidsgolf uitstuurde.
Zonder deze tester is er nog niet iets zinnigs uit gekomen.
Al met al is het nu wel duidelijk welke mogelijkheden er zijn, gezien
de technologische mogelijkheden. Mochten we hier verder mee door
willen gaan, dan zullen we hier dieper op onderzoeken.
Veiligheid
informatie van de gebruiker mag niet worden gedeeld met derde.
Evt wordt de informatie vanuit de app (zoals midi) natuurlijk wel
doorgegeven naar een programma op de computer (mocht dit van
toepassing gaan zijn).
Schaalbaarheid
De technologie die wij gaan ‘maken’ kan mee met de toekomst
tot aan een bepaalde mate. Het doel is om tot aan de Semi pro
DJ (en lager) gebruikers te ‘werven’. De bedoeling is niet om later
meer functionaliteiten toe te gaan passen, omdat Hoppinger na
het gebruiken en ‘voltooien’ van onze app de gebruiker naar een
grotere app, de opvolger te leiden. Hier worden wij momenteel niet

in betrokken, omdat dit vage plannen zijn die pas gaan gebeuren
wanneer onze app een succes blijkt te zijn.
Prestaties
De prestaties zullen niet erg hoog zijn, wanneer de app ook
daadwerkelijk gebruikt zou worden als draaiplatform. “Omdat
dit draadloos gebeurt en via touch gebeurt zit er toch nog enige
latency in wat niet lekker werkt” (Pim van Strien, Key Music). Om
een vloeiende user experience te kunnen creëren is het belangrijk
dat wij de applicatie gaan inzetten als zijnde een toevoeging of een
belangrijk onderdeel van een groter geheel. De applicatie moet in
dat geval volledig blenden met de bestaande interface, of in ieder
geval een intuïtieve manier zijn om DJ’en naar een hoger level te
kunnen tillen.

Executive Summary
Intenties
Visie
Door ons onderzoek hebben we een visie kunnen vormen waar
we het project mee kunnen doorgaan. Door het project heen
gaan we deze visie aanvullen zodat we met een visie komen die
perfect op het product aansluit. Dit is de visie waarmee we de
onderzoeksfase zijn geëindigd en de conceptfase ingaan.
“De DJ-app is hét product van de toekomst dat zich als
complete merkbeleving via crowdfunding zal manifesteren;
een laagdrempelige applicatie met een volledig bijbehorende
experience waarmee het draaien voor iedere DJ verbeterd wordt.”
Organisatie (Stakeholders)
Om een duidelijk beeld te krijgen wie de stakeholders zijn in het
project hebben we een stakeholdersmap gemaakt die de interne,
directe en externe stakeholders benoemd. Zo kwamen we eruit
dat de interne stakeholders Hoppinger en team Revyl zijn. Deze
staan het dichtst bij het project en zorgen voor de implementatie
van het project. Daarna komen de directe stakeholders en dat
zijn de DJ’s, producers en de clubeigenaren, die in contact komen
met het product en deze ook moeten leren kennen. Als laatste
kwamen we op de externe stakeholders en dit zijn de mensen
die ervoor zorgen dat het product op de markt komt. Hieronder
vallen de AppStore, Play Store, Windows Store en de Kickstarter
investeerders.
Concurrentieonderzoek
Er zijn veel verschillende applicaties die gezien kunnen worden
als concurrenten. Applicaties als Pacemaker, DJ Mix, djay, DJ
Rig en Dj Player vallen allemaal onder deze groep. Vooral DJ
Rig en djay zijn interessant als concurrent, omdat deze kunnen
verbinden met hardware. We keken ook naar het cover-gebruik,

in-app aankopen en het proces van muziek uitzoeken. Echter is
het lastig om de concurrentie te benoemen omdat we nog niet
goed wisten waar we naar toe werkten. Ook hebben we gekeken
naar computerprogramma’s zoals Virtual DJ, Traktor Pro, Serato
en natuurlijk het open-source programma Mixxx. We bekeken de
belangrijkste functies en hebben hier een overzicht van gemaakt
zodat we deze eventueel kunnen gebruiken in ons eindproduct.
Belangrijke functies binnen een DJ programma:
Crossfade, Looping, Syncing, Cue, Effects, Scratch, Record,
Equalizer (High, Mid, Low), Track, Visual bpm (to match tracks),
Play/Pause, Filter, Tracklist (eventueel een queue) incl filters op
bpm, naam, artiest, genre (style), Gain en Pitch (toonhoogte).
Inzichten
Interviews met Superusers
Tijdens de interviews hebben we veel inzichten verkregen over
de doelen die gesteld waren. We kwamen erachter dat wireless
door de respondenten wel grappig gevonden wordt, maar ze
zagen er niet echt een toekomst in. Het werd verworpen, o.a.
omdat ze bang waren dat het materiaal kapot zou gaan, of omdat
de DJ liever gewoon ‘het mannetje’ achter de draaitafel is. Ook
het gebruik van tablet werd in twijfel getrokken, omdat deze niet
krachtig genoeg zou zijn wat zou zorgen voor vertraging in de
handelingen. De respondenten vonden ook dat de albumcovers
niet erg relevant waren omdat ze deze niet snel konden
herkennen. We kwamen er ook achter dat de amateur DJ’s geen
waarde hechten aan het kopen van tracks maar de semi pro DJ
wel. Deze koopt tracks omdat de kwaliteit dan perfect is en ze een
goede set kunnen draaien zonder fouten in de muziek.

Gebruikersobservatie
Het observeren van gebruikers leerde ons dat er veel en snelle
handelingen zijn wanneer een DJ muziek mixt. Een DJ draait
met allebei de handen tegelijk en moet aan veel dingen denken.
Een tablet lijkt dan ook niet geschikt om als device te gebruiken,
omdat de vertraging die tussen de tablet en de bron van het
geluid optreedt, te groot is. We kwamen er ook achter dat de
feedback die de hardware geeft aan de DJ van groot belang is. Het
laat zien wat goed is en wat niet goed is. Door deze feedback kan
de DJ zijn setlist blijven verbeteren.

mensen gevraagd om op feestjes in de plaatselijke soos te
draaien.

Een dag als gebruiker
Om ons in te leven in het leven van de gebruiker hebben we een
customer journey opgesteld van onze eigen verwachtingen, te
samen met de kennis die we hebben opgedaan via de interviews
met DJ’s. We kwamen er achter dat voordat een DJ begint, hij eerst
al zijn muziek zoekt en sorteert en daarna mensen uitnodigt om
mee te gaan. Vlak voor het optreden wordt alles nog gecheckt en
daarna begint het optreden. Tijdens het optreden ben je gewoon
bezig met het DJ’en en kijken hoe het publiek reageert op de
muziek en eventueel aanpassen. Na het feestje blijf je gewoon en
ga je chillen met vrienden en doe je wat drankjes.

Het is voor Jeremy vooral lastig om middelen te vinden om
zijn doelen te bereiken. Met zijn lage budget wil hij toch verder
komen, maar hij kan daar niet heel snel mee vooruit omdat hij de
dure software en hardware nog niet zo snel kan terugverdienen.

Persona’s
Onze persona van de hobby DJ:
Dit is Jeremy Da Silva. Jeremy is 24
jaar oud en woont samen met zijn
vriendin in Spijkenisse. Jeremy is
sinds zijn jeugd bezig met plaatjes
draaien. Eerst speelde hij alleen
thuis op zolder, maar vanaf zijn
15de speelt hij ook op feestjes. Hij
begon op feestjes van vrienden en
schoolfeestjes en werd later door
steeds meer (en ook onbekende)

Jeremy heeft niet zoveel nodig tijdens het mixen, hij gebruikt
voornamelijk zijn mixer en zijn laptop om de muziek te mixen.
Als hij een feestje heeft dan draait hij met de draaitafel die op
de locatie staat of zijn eigen mixer en laptop. Hij kijkt weleens
naar nieuwe ontwikkelingen, maar is meer bezig met zichzelf te
ontwikkelen met behulp van zijn eigen mixer, vooral omdat dat
binnen zijn budget past.

Implementatie
Platform
Om relatief eenvoudig een visueel werkend prototype te kunnen
realiseren hebben we gekeken naar verschillende prototyping
tools. Progamma’s als Axure, Fluid, Flinto, Justinmind krijgen niet
onze voorkeur, omdat dit niet fijn werkt (na het testen) en omdat
bijvoorbeeld Axure heel er wireframe gericht is. Gezien we het
hier hebben over een visueel prototype lijkt onze keuze te vallen
op Invision. Hier kun je gemakkelijk afbeeldingen (designs) inladen
en zo in een kort tijdsbestek een goed ogend prototype maken.
Natuurlijk kunnen we altijd uitwijken naar Axure in het geval dat
we dieper op de interactie in gaan.
Wanneer we het hebben over een stuk technischere tools om
bijvoorbeeld een eigen mixprogramma te kunnen prototypen,
dan spreken we over Max MSP en Pure Data. Max OSP (7) ziet er
moderner uit dan Pure Data en krijgt daarom ook onze voorkeur.
TouchOSP is een applicatie waarmee je op de tablet een mixer

in elkaar kan zetten. Hier hebben we niet mee kunnen testen,
gezien het prijskaartje. Na overleg met Hoppinger zijn we het
eens geworden dat wij als CMD-studenten het technische vlak
niet hoeven te onderzoeken en prototypen. Daarom valt onze
keuze alleen op de visuele prototypes die we gaan realiseren met
Invision.
Technologische keuzes
Er kan waarschijnlijk geen tablet app worden gemaakt die volledig
gaat om het mixen van de muziek zelf. Dit komt doordat tablets
momenteel niet sterk genoeg zijn om met ‘zero latency’ een knop
te bewegen die jij op dat moment aanstuurt met je vinger. Hier
zit altijd enige vertraging in. Wanneer je via de tablet zou mixen
en de zaal in zou gaat, dan moet dit draadloos gebeuren. Ook
dit zorgt voor een vertraging door de WIFI. Daarbij is er altijd een
kans dat de verbinding weg valt en daarmee ook de hele show
stil valt. Dit zou dus bedraad moeten gebeuren voor een stabiele
en zekere connectie met de speakers in de zaal. Dit gezegd
hebbende, lijkt het ons daarom niet verstandig om hiervoor
(wireless) te kiezen.
Na overleg met de opdrachtgever, bleek dat we ons niet bezig
hoeven te houden met te veel technologische aspecten.
Niet technologische eisen
Over de veiligheid van persoons- en gebruiksgegevens gesproken,
is het natuurlijk belangrijk dat alle informatie die uit de ‘mix’
komt privé blijft. Bij een concept waarop Hoppinger enigszins
aangestuurd heeft, wat gaat over het automatisch delen van je
mix wanneer je klaar bent met draaien, dan is het wel belangrijk
dat dit met toestemming gebeurt van de rechthebbenden en de
DJ zelf.

