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GU
ITAR PRO 7

ADVIESPRIJS: € 75,-  
LAND VAN HERKOM

ST: 
Frankrijk
TYPE: m

uzieknotatie-
program

m
a

SYSTEEM
VEREISTEN:  

W
indow

s 7 of hoger,  
O

S 10.10 of hoger
DISTRIBUTIE: Total Sonic, 
N

ieuw
-Vennep, 

tel. 0252-629340 
W

EBSITE: www.totalsonic.nl

GUITAR PRO 7

OORDEEL

n
 GITARIST ZEGT: No-brainer voor wie weleens gitaar-

partijen uitwerkt, zeker gezien de prijs.
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Rivalen
• Finale PrintM

usic
• Sibelius First

test

G
uitar Pro 7

Eenvoudig mu  ziek noteren

Een nieuw
e versie van het populairste notatie-

program
m

a voor gitaarpartijen: dat w
illen w

e 
niet m

issen.

tekst Steven Faber

O
m

 G
uitar Pro het popu-

lairste notatieprogram
-

m
a voor gitaarpartijen 

te noem
en is geen 

overdrijving. N
atuurlijk 

heb je program
m

a’s 
als Finale en Sibelius, m

aar die zijn 
ontw

ikkeld voor alle soorten notatie, 
van hobo tot klassiek slagw

erk. 
D

oordat ze om
vangrijk zijn kosten  

ze een flinke duit en zijn ze m
inder 

eenvoudig te gebruiken. G
uitar  

Pro w
erkt voor gitaristen behoorlijk 

intuïtief, is betaalbaar en w
ordt veel 

gedeeld op internet. Je kunt G
uitar 

Pro-files van oneindig veel songs 
vinden op sites als U

ltim
ate G

uitar.

Pop-up m
enu’s

G
uitar P

ro 7
 ziet er anders uit dan 

versie 6
. E

r is veel w
erk gestoken 

om
 het program

m
a een m

oderne 
look te geven. B

ij het openen van 
het program

m
a (het loopje in A

 is 
verdw

enen) kom
 je in een scherm

 
w

aar je eenvoudig kunt kiezen of 
je een bestaand project opent of 
aan een nieuw

e partij w
ilt begin-

nen vanuit een lege file of tem
pla-

te. Vervolgens opent het w
erk-

scherm
 m

et in het m
idden de par-

tituur. A
an de linkerkant vind je 

net als in versie 6
 alle m

ogelijke 
tekens om

 de partij te m
aken 

(noten, voortekens, dynam
ische 

tekens etc.), m
aar de tabbladen 

voor instrum
entkeuze, stem

m
ing, 

effecten, akkoorden en het invoer-
scherm

 voor songteksten zijn ver-
dw

enen. H
et invoeren van teksten 

en akkoorden gaat nu via pop-up 
m

enu’s die je m
et een knop kunt 

openen.
A

lle standaard instellingen voor 
het num

m
er en de huidige track 

vind je aan de rechterkant. H
ier 

voer je de titel en com
ponist in en 

stel je in w
elk gitaargeluid je w

ilt 
horen. O

ok kun je effecten toevoe-
gen (en via een pop-up m

enu 
instellen) en aangeven w

elke 
notenbalken je w

ilt gebruiken 
(m

uzieknotatie, tabulatuur, ritm
i-

sche ‘slash’-notatie). 
O

nderaan het scherm
 zit zoals 

w
e gew

end w
aren de m

ixer m
et  

de gebruikte tracks onder elkaar. 
N

ieuw
 is de bovenbalk w

aarin je 
de afspeelknoppen vindt en instel-
lingen voor tem

po en loops. O
ok 

kun je hier de virtuele instrum
en-

ten openen (gitaarhals, keyboard) 
en het linker-, rechter- en onder-
paneel w

egklappen en tevoorschijn 
halen.

N
ieuw

e functies
N

atuurlijk is niet alleen het uiter-
lijk van het program

m
a veranderd, 

m
aar zijn er ook nieuw

e functies 
toegevoegd. Zo is het nu m

ogelijk 
je gitaar aan te sluiten via een 
externe audio-interface en is een 
polyfoon stem

apparaat toege-
voegd. D

e gitaar krijgt autom
atisch 

de effecten van de geselecteerde 
track. O

p die m
anier kun je m

ee-
spelen m

et de partij en w
ordt G

ui-
tar P

ro nog m
eer geschikt voor het 

leren van songs.
E

r zijn niet alleen nieuw
e sounds 

toegevoegd (onder andere dobro, 
flam

encogitaar, 7
-snarige nylongi-

taar, m
ellotron en doedelzak), de 

geluiden klinken ook nog eens 
beter en realistischer. D

at is zeker 

een stap vooruit, al m
oet je nog 

steeds niet de kw
aliteit verw

ach -
ten die een goede m

odelingplug- 
in levert.

G
rafisch is er ook het nodige 

gebeurd, w
aardoor je partijen er 

beter en professioneler uitzien, 
m

eer in lijn m
et w

at gebruikelijk 
is. Voor de notatie zelf zijn drie 
sym

bolen toegevoegd: de ‘pick 
scrape’ (m

et je plectrum
 in over 

de snaren krassen), ‘golpe’ (m
et 

vinger of duim
 op de body van de 

gitaar tikken) en de ‘dead slap’ 
(slaptechniek van de linkerhand).

Ten slotte zijn er algem
ene ver-

beteringen, zoals het scrollen en 
inzoom

en dat soepeler gaat, de 
hogere resolutie w

aardoor G
P

7
 er 

ook goed uitziet op een R
etina- of 

ander H
D

-scherm
, de m

ogelijkheid 
te kiezen voor een stereogeluid bij 
akoestische instrum

enten en m
eer 

exportm
ogelijkheden, w

aaronder 
m

p3
 en FLA

C
.

G
ebruik

H
et m

ooie aan G
uitar P

ro is dat 
het program

m
a flexibel is w

aar-
door je niet snel vastloopt. Zo hoef 
je niet het juiste aantal tellen in 
de m

aat te plaatsen voordat je 
door kan naar de volgende. W

el 
geeft G

uitar P
ro het aan als het 

aantal tellen niet klopt door de lij-
nen van die m

aat rood te m
aken.

O
ver de vernieuw

de layout ben 
ik de ene keer enthousiaster dan 
de andere. Zo gaat het aanm

aken 
van akkoorden sneller doordat je 
de naam

 in het pop-up m
enu kan 

typen. O
p die m

anier hoef je niet 
door lijstjes te gaan om

 de grond-
toon, het geslacht en de toevoe-
gingen van het akkoord te selecte-
ren. O

ok het toevoegen van 

akkoorden in de partij gaat sneller 
w

ant je kunt tegelijk in de partij 
w

erken en akkoorden uit het pop-
up venster selecteren. E

erder 
m

oest je daarvoor steeds schake-
len tussen de gitaarpartij en het 
akkoordentabblad. M

aar het kie-
zen en instellen van de effecten 
vond ik in versie 6

 sneller w
erken 

om
dat ze daar grafisch w

erden 
w

eergegeven w
aar je nu door drop-

dow
n lijstjes m

oet scrollen. O
ok 

zijn er kleine w
onderlijkheden. 

W
aarom

 is het in deze nieuw
e ver-

sie niet m
eer m

ogelijk om
 de tem

-
poaanduiding te verbergen? H

ope-
lijk w

ordt dat aangepast in een 
toekom

stige update. O
verigens, 

het proces van updaten w
erkt in 

deze versie soepeler.
H

et rechterpaneel w
erkt w

el heel 
prettig voor algem

ene instellingen 
als het invoeren en aanpassen van 
de titel en het instellen van speel-
stijl voor het afspelen van de par-
tij.

Conclusie
G

uitar P
ro blijft het eenvoudigste 

en handigste program
m

a voor  
het noteren van gitaarpartijen. 
D

aarnaast kun je het gebruiken 
voor het instuderen van stukken  
of licks. Versie 7

 presteert op veel 
punten beter dan zijn voorganger 
en levert partijen op die er beter 
uitzien. D

e w
orkflow

 is iets anders, 
w

at in de m
eeste, m

aar niet alle, 
gevallen beter w

erkt. 
G


