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Karaoké 

Auteur: Pieter Dejaeger 

Geschikte leeftijd: Alle 

Duur activiteit: Maakt niet uit 

Terrein: Binnen of buiten 

Benodigde begeleiders: Min 2 

Materiaal: 
- Beamer (niet absoluut nodig, maar wel leuker) 

- Laptop / PC 

- Aansluiting naar stereo-installatie 

- Karaoke programma en files 

Beschrijving van de activiteit 

Eens een karaoké houden is vaak een dure aangelegenheid. 

 

Gelukkig bestaan er ook goede, goedkope manieren om dit te doen. 

Om van start te kunnen gaan op je PC moet je eerst een karaoké player installeren.  

Er bestaan er enkele gratis te vinden op het internet. Ik koos het karaoké programma 'Van Basco' voor zijn 

gebruiksvriendelijkheid. 

Je kunt het downloaden door hier te klikken. 

Deze programma's werken met midi-files. MIDI staat voor "Musical Instrument Digital Interface". Dit is een 

standaard die gebruikt wordt voor heel veel muziekinstrumenten. 

Het is een aansluiting waarmee de instrumenten met elkaar communiceren. 

Midifiles zijn alleen maar datafiles. 

Er is geen greintje muziek op te vinden.  

Let wel: Niet alle mide-files bevatten ook meezingteksten.  

Je kunt dus niet alle midi-files gebruiken met deze karaoké speler. 

 

In de speler is een zoekprogramma verwerkt waarmee je midi files kan zoeken op internet die ook de karaoké 

teksten bevatten. 

Om jullie al goed op weg te helpen kun je hier 277 files met verschillende soorten muziek downloaden.  

Klik hier om te downloaden. 

Veel plezier en succes. 

Hieronder nog wat veelgestelde vragen: 

* Hoe komt het dat ik geen geluid hoor? 

http://www.jeugdwerker.be/activiteiten%20database/groepsspelen%20binnen/vkaraoke.exe
http://www.jeugdwerker.be/activiteiten%20database/groepsspelen%20binnen/karaoke.zip
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Uw geluidskaart dient juist geïnstalleerd te zijn natuurlijk. Heb je bij andere programma's wel geluid, dan kan 

het zijn dat je MIDI-volumeknop af staat. Check dit onderaan op het luidsprekericoontje, klik 'mute' af bij MIDI 

of zet de schuiver luider. 

* Hoe kan ik zelf karaoke-files zoeken op het net? 

- in de karaoke-plyer zit er een zoekfunctie. Schakel het zoeken op lyrics aan. (teksten).Typ de naam van de 

groep en/of lied in... 

- Typ in een zoekmachine (vb. google): karaokefiles midi 'titel lied' 'naam groep' (het kan soms een zoektocht 

worden... 

* Het liedje is te hoog/laag voor mij. 

Onderaan het programma vind je de knop control, in het nieuwe venster kan je de 'key' (toonaard) wijzigen. 

Schijf het balkje naar boven om te verhogen, omgekeerd om te verlagen. 

* Kan ik het tempo versnellen of vertragen? 

Natuurlijk kan je dat! Onderaan het programma vind je de knop control. In het nieuwe venster die opent 

verschuif je de tempo balk... 

* Ik krijg geen tekst te zien! 

Onderaan het programma vind je de knop karaoke. Klik die aan. Een nieuw venster opent. Dubbelklik het 

venster om de tekst op je volledige scherm te krijgen.  

Dubbelklik opnieuw om dit terug te verkleinen. 

Druk op je spatiebalk om te pauzeren. 

Gebruik je linker en rechtertoets om vooruit/terug te spoelen. 

* Kan ik die piano van mijn scherm doen verdwijnen? 

Ja Natuurlijk! Klik onderaan de player op piano om deze te laten verschijnen, of om deze weg te doen. 

Let op, wanneer je afsluit onthoudt het programma de instelling waarmee je eindigde. 


