Band-in-a-Box 8.0 for MAC is er!
Utrecht september 1999
Beste Band-in-a-Box MAC gebruiker,
Met Band-in-a-Box 8.0 toont PG-Music opnieuw aan dat het meest gebruikte muziek programma nog steeds verder ontwikkeld
wordt. Diegene onder u die al eerder een update besteld hebben weten dat een Band-in-a-Box update echt iets is om naar uit te
kijken. Ook dit keer weer meer dan tachtig nieuwe mogelijkheden. De meest geavanceerde funtie heet “Automatic Songs”. U
geeft aan dat u een lied wilt maken in een bepaalde stijl, en Band-in-a-Box maakt automatisch een compleet nummer in die stijl, de
toonsoort en het tempo dat u aangeeft, compleet met intro, akkoorden, melodie-lijn, arrangementen en solo’s. Als u geen titel kunt
bedenken voor het gemaakte nieuwe stuk, kunt u zelfs dát, aan Band-in-a-Box overlaten. Elke keer dat u de de “Automatic
Songs” functie gebruikt zal het resultaat weer anders zijn, maar altijd van de kwaliteit zoals u van Band-in-a-Box gewend
bent. Andere mooie fucties zijn de nieuwe full screen “leadsheet notation”, guitaarhals venster, gebruik van lange filenamen, en
heel veel andere opties. Lees in de bijlagen een gedetailleerde beschrijving van de andere funties.
PG-Music heeft er bewust voor gezorgd dat lay-out en werkwijze van versie 8.0 gelijk is aan versie 7.0. Alle nieuwe funties zijn
als extra opties te activeren. Ook alle songs en styles zijn volledig compatibel met eerdere versie, zodat u moeiteloos met versie
8.0 kunt gaan werken.
Bij de update 8.0 wordt op CD rom geleverd:
• Band-in-a-Box 8.0 programma voor MAC
• Melodist Disk Set 1 met 50 Melodists
(een Melodist is het onderdeel dat bepaalt op welke wijze automatisch song gemaakt wordt.)
• De bestaande styles worden aangepast aan versie 8.0
• Aangepaste Engelstalige handleiding
• EXTRA BONUS: STYLE DISK no. 12
Deze complete update set kost slechts fl 125,-/2500bef inclusief BTW en verzendkosten als u Band-in-a-Box versie 7.0 heeft.
Als u graag alle styledisks (1 tm 16) en solodisks (1 tm 8) in uw bezit wilt krijgen dan is de upgrade van Band-in-a-Box 7.0 naar
Band-in-a-Box 8.0 MegaPak voor fl 349,-/6980bef de oplossing voor u.
Wilt u alleen de nieuwste styledisks no.13 (“groovy Euro-Tek dance/pop/techno”) styledisk no14 (“ultra-hip Jazz/Fusion
jazz and rock styles”) styledisk no 15 (country) of styledisk no 16 ( Blues) bestellen, dan kan dat ook voor fl 75,-/1500bef per
stuk. Nieuw uit de Pianisten serie: Latin pianist, en de Modern Jazz Pianist voor fl 120.- /2400 bef per stuk.
In de bijlagen vindt u meer over de PG-Music software. Momenteel worden de meeste programma’s standaard op CD rom
geleverd. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: http://www.pgmusic.com
De nieuwste functies van Band in a Box 8.0 zijn:
• Automatic Songs - “The Melodist”
• Feel like composing a brand new song? With Band-in-a-Box 8.0, using the new “Melodist” section, you can compose a
new song, in the style of your choise complete with intro,chords, melody, arrangements and improvisations, all created by the
program! All you have to do is pick from one of the “Melodists” and press OK- the program then automatically generates the
intro, chords, melody and arrangement in the chosen style. It even auto-generates a title for you, to complete your song! You
can go from nothing to a complete song in less then 1 second! Once the song is generated, the chords and melody are
part of the regular Band-in-a-Box tracks, so (lees vanaf hier verder op bladzijde 2.)

De ENIGE en snelste manier om de Band-in-a-Box update 8.0 te bestellen gaat zo:
Woont u in Nederland en heeft u Band-in-a-Box 7.0, maak dan 125 GULDENS over op:
Woont u in Nederland en heeft u Band-in-a-Box 6.0 of lager maak dan 150 GULDENS over op:
Wilt u de MegaPak update en heeft Band-in-a-Box 7.0, maak dan 349 GULDENS over op:
Wilt u de MegaPak update en heeft Band-in-a-Box 6.0 of lager maak dan 375 GULDENS over op:
ABN-AMRO banknummer: 48.80.90.598 of Postbank gironummer: 34.86.771, ten name van R. Purnot bv/Mopro, Utrecht.
Woont u in België en heeft u Band-in-a-Box 7.0, maak dan 2500 FRANKEN over op:
Woont u in België en heeft u Band in-a-Box 6.0 of lager maak dan 3000 FRANKEN over op:
Wilt u de MegaPak update en heeft Band-in-a-Box 7.0, maak dan 6980 FRANKEN over op:
Wilt u de MegaPak update en heeft Band-in-a-Box 6.0 of lager maak dan 7500 FRANKEN over op:
BBL in Brussels, banknummer 310-1604162-62, ten name van R. Purnot bv/Mopro,Utrecht
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