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• Dit product bevat kleine magneetjes. Als magneten worden 
ingeslikt kunnen deze aan elkaar blijven kleven in het 
darmstelsel, met ernstige ontstekingen en de dood tot gevolg. 
Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten worden 
ingeslikt of ingeademd.
• De meeste modules zijn kleine onderdelen. Dit product is 
ALLEEN geschikt voor kinderen van 3 jaar en ouder.
• Verbind NOOIT modules of schakelingen aan een stopcontact.
• Raak nooit onderdelen of modules aan als ze in beweging 
zijn.
• Houd geleidende materialen (zoals aluminiumfolie, 
nietjes en paperclips) uit de buurt van de schakeling en 
verbindingspunten.
• Schakel schakelingen die niet worden gebruikt of die je niet 
in de gaten kunt houden altijd uit.
• Gebruik modules nooit in de buurt van vloeistoffen.
• Gebruik modules nooit in extreme omstandigheden, zoals 
omgevingen met extreme hitte of kou, een hoge luchtvochtigheid 
of veel stof of zand.
• Modules kunnen beschadigd raken door statische 
elektriciteit. Ga er dus voorzichtig mee om.
• Sommige modules kunnen warm worden als ze in bepaalde 
configuraties worden gebruikt. Dit is normaal. Verplaats of 
verwijder modules als ze te warm worden.
• Gebruik geen modules die niet goed werken of beschadigd 
zijn.

ZEER BELANGRIJK
• Voor enkele projecten in deze kit zijn een snijmes en/of een 
lijmpistool nodig.
• Deze voorwerpen mogen ALLEEN onder toezicht van een 
volwassene worden gebruikt en ALLEEN door kinderen die er 
veilig mee om kunnen gaan.

INSTRUCTIES
Wij raden littleBits-batterijen van 9 V aan, maar gewone 
oplaadbare of alkalinebatterijen zijn ook geschikt. Lever 
gebruikte batterijen in bij een inleverpunt.
Verbind de twee batterijpolen niet aan geleidend materiaal.

REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig modules ALLEEN met een droge doek. Eventueel kan een 
beetje schoonmaakalcohol worden gebruikt.

Gebruik GEEN andere schoonmaakproducten voor de modules. 
Gefeliciteerd met het lezen van deze kleine lettertjes. Je 
inzet en vasthoudendheid zullen je goed van pas komen.

 INTERFERENTIE VAN RADIO EN TV  
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een 
Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke 
bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving 
te bieden. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie 
in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, 
indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, 
schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is 
echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing 
zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in 
radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden 
vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de 
gebruiker proberen deze storing op te heffen op een of meer 
van de volgende manieren:
• De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
• De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan 
die waarop de ontvanger is aangesloten.
• De verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die 
niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, 
kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te 
bedienen, ongeldig maken.

TROUBLESHOOTING
Ga naar littleBits.cc/faq voor troubleshooting en extra 
ondersteuning.

WE HOREN GRAAG VAN JE
Neem contact op met support@littleBits.cc voor vragen of 
opmerkingen. 

www.littleBits.cc

littleBits Electronics, Inc. 
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001 
(917) 464-4577

Je bent de trotse eigenaar van de Synth Kit v1. 
Meer dan 500.000 combinaties?! Meen je dat? 
Jazeker, www.littleBits.cc/mathmagic/mathmagic

 Een opensourceproject onder een Creative Commons-licentie 
 en OSHW-definitie v1.1

Ontwerp en techniek van KORG Inc., Japan and littleBits 
Electronics, Inc. New York. Geproduceerd in China voor 
littleBits Electronics, Inc. New York.

littleBits, Bits, Circuits in Seconds en Make Something That 
Does Something zijn handelsmerken van littleBits Electronics, 
Inc.

 WAARSCHUWING



MAKE SOMETHING THAT DOES SOMETHING



LITTLEBITS
BASICS
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CIRCUITS IN SECONDS
littleBits creëert een groeiende 
bibliotheek met elektronische 
modules die in elkaar klikken 
met magneten.

Je he bt al� jd blauw en  g� en  nodig;

Ro�e en  oran je zijn op � on eel , voor ertussen .
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littleBits  +
De modules zijn maar het 
begin. Combineer ze met 
knutselmateriaal, bouwsets en 
ander speelgoed en leef je 
helemaal uit. Kijk maar hoe je 
dat doet!

allesKLEURCODERING
Modules worden gegroepeerd in vier 
verschillende categorieën, elk met hun eigen 
kleur.
POWER is nodig in elk circuit en om te 
kunnen beginnen met je creaties.
INPUT modules accepteren invoer van jou 
en de omgeving en sturen signalen naar de 
modules daarna.
OUTPUT modules DOEN iets – licht, zoemen, 
bewegen… 
WIRE modules vergroten je bereik en 
veranderen je richting – perfect voor het 
integreren van modules in je projecten

4

TOVERMAGNEET
littleBits-modules klikken in 
elkaar met magneten. De 
magneten zitten er nooit naast, 
je kunt modules nooit verkeerd 
samenstellen.

3

VOLGORDE IS 
BELANGRIJK
Power modules komen 
altijd op de eerste plaats en 
Input modules hebben 
alleen invloed op de Output 
modules die daarna komen.

geen  soldering 
geen  pro grammering 

geen  bekabel ing 

4
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Geluid is de trilling van lucht of een ander me-
dium (zoals water). Als je praat, zingt of klapt 
maak je geluidsgolven die uitstralen in de 
omgeving. Elk geluid heeft zijn eigen 'handte-
kening' die een golfvorm wordt genoemd.

WAT IS 
GELUID?

TOONHOOGTE EN FREQUENTIE
Frequentie en toonhoogte lijken op elkaar, 
maar zijn niet hetzelfde! Frequentie kun je 
wetenschappelijk meten, terwijl toonhoogte 
afhankelijk is van je eigen waarneming. Je 
kunt toonhoogten horen als 'hoger' of 'lager'. 

AMPLITUDE
Amplitude heeft betrekking op de verande-
ring in de pieken van een golfvorm en wordt 
waargenomen als de sterkte van een geluid. 
Hoe hoger de amplitude van een golfvorm, 
hoe harder het geluid klinkt.

KLANKKLEUR
Je kunt geluiden met dezelfde toonhoogte 
onderscheiden op basis van hun klankkleur. 
Klankleur zorgt ervoor dat een viool en een 
fl uit verschillend klinken... of de stem 
van je vrienden! 

Ho� el  dit bij i� ereen  an ders is� kunnen  men sen  normaal 
gespro � n fre�uen ti es �oren  tussen  ca. 20 �� en  �0 KH�. 

TOONHOOGTE
Toonhoogte is hoe iemand de frequentie 
van een trilling waarneemt. Iedereen neemt 
toonhoogte anders waar en sommige mensen 
hebben een beter oor voor toonhoogte dan 
anderen. Je kunt geluid meestal onderverde-
len in zuiver en onzuiver.

+5

-5

0

piek golflen gte

amplitude

dal

lagere 
toon hoogte

ha rder
zach terhogere 

toon hoogte

hoorbare 
frequenties

ultrasoon geluidlaagfrequent 
geluid

20 Hz 20 KHz 2 MHz 200 MHz



ONDERDELEN VAN EEN SYNTHESIZER
De MS-20 synthesizer van Korg, voor het eerst uitgebracht in 
1978, is tot op de dag van vandaag een gewild instrument. Dit 
dankzij het volle, robuuste geluid, het krachtige, iconische 
analoge filter en de verschillende patchmogelijkheden. Nu is 
het geluid van MS-20 herboren in de MS-20 Mini.

modifiers

signaalgeneratoren

modulatoren
regelaars (keyboard)
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GESCHIEDENIS VAN DE SYNTHESIZER

Wedergeboorte van ana loge 
modulaire synthesizers. littleBits + KORG 

introduceren mo-
dulaire Synth Kit! Synthese voornamelijk 

door computerinterfaces.

Geluiden werden digitaal geprodu-
ceerd. Het bekendst was de Yamaha 
DX7, die werkte met FM-synthese.

Introductie van 
KORG MS-20.

RObert MooG en 
DOn Buchla  

begonnen met de 
productie van de 

eerste commercie.. le 
synthesizers.

Switched on bach
zie p. 13

Soundtrack van de film FORbidden  
Planet zie p. 23

Theremin - eerste 
elektronische mu�
ziekinstrument.

50toen 60 70 80 90 00 nu



Met deze power module heb je een 9 V-batterij die je modules 
van stroom voorziet. Klik de batterij + kabel vast (allebei 
meegeleverd) en activeer de schakelaar om de module in te 
schakelen. 

POWER p1

het begint 
met voeding...

zet het hier 
aan en uit

MAAK 
KENNIS 
MET JE BITS 
MODULES

inclusief 
9 V-batterij 
en kabel
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De module 'random' (willekeurig) kent twee standen: 'noise' (ruis) en 
'random voltage' (willekeurige spanning). In de stand 'noise' hoor 
je ruis, zoals bij een radio die niet is afgestemd op een kanaal. In 
de stand 'random voltage' hoor je willekeurige spanningssignalen 
die een oscillator kunnen aansturen om willekeurige toonhoogten te 
produceren. De module random heeft de invoer van een klok nodig 
zoals een impuls of micro sequencer. Pas de snelheid aan om de 
mate van willekeurigheid te veranderen.

De oscillator is de belangrijkste bron van geluid in de Synth Kit en kan 
geluidstonen produceren die worden gebruikt in vrijwel elk geluidsexpe-
riment dat je doet. De oscillator heeft een toonhoogteknop waarmee je 
de voortgebrachte toon kunt aanpassen en een stemknop om het geluid 
te stemmen (lees meer over stemmen op p. 21) als je het keyboard erbij 
gebruikt. Ook heeft het apparaat een standenschakelaar waarmee je 
kunt schakelen tussen 'blokgolf' en 'zaagtand' golfvormen. De 'blokgolf' 
zorgt voor een vol, krachtig geluid en de 'zaagtand' voor een warmer, 
ronder geluid.

ONDERDELEN VAN EEN SYNTHESIZER

SIGNAALGENERATOREN
In een synthesizer staan deze onderdelen bekend 
als signaalgeneratoren, die zowel zuiver als 
onzuiver geluid kunnen produceren. In de Synth 
Kit heb je beide (oscillator en random). Dit zijn 
de modules die het geluid produceren.

OSCILLATOR i31 RANDOM i34

Draai om de 
toonhoogte te 
veranderen!

probeer beide standen!



De micro sequencer zendt afhankelijk van de stand van elk van de vier 
'stapknoppen' voltages uit. Als je de micro sequencer aansluit op een 
oscillator wordt de 'sequentie' (volgorde) stap voor stap gevolgd tot er een 
melodie ontstaat (de led-lampjes geven aan welke stap actief is). Draai 
de knop helemaal naar rechts om de stap stil te maken. Gebruik de micro 
sequencer in de stand 'speed' (snelheid) om de snelheid in te stellen met 
de knop, of zet de schakelaar in de stand 'step' (stap) om voor de regeling 
een ingangsmodule zoals een impuls of knop te gebruiken. De micro 
sequencer heeft ook een triggeruitvoer, die je naar elk van de andere 
modules kunt zenden.

Met het keyboard kun je melodieën spelen – het keyboard heeft 13 
knoppen die samen een octaaf aan noten vormen. Het keyboard 
heeft twee standen: 'press' (drukken), waarmee er alleen sprake is van 
uitvoer als je op een knop drukt en 'hold' (vasthouden), waarmee je 
de laatst gespeelde noot langer kunt aanhouden. Ook beschikt het 
keyboard over een octaafregeling waarmee je het speelbereik kunt 
veranderen. Naast de hoofduitgang, die perfect is voor het regelen 
van onze oscillatoren, beschikt het keyboard ook over een 'trigger uit', 
die je naar de 'trigger in' van de envelope- of andere littleBits-modules 
kunt sturen.

ONDERDELEN VAN EEN SYNTHESIZER

REGELAARS
Regelaars doen precies wat de naam al zegt; 
ze regelen de onderdelen van een synthesizer. 
Sommige regelaars zijn bekend, zoals een 
keyboard, en andere wat minder bekend, zoals een 
sequencer. De Synth Kit heeft ze allebei!
 Voor de regeling kunnen regelspanningen of 
triggers worden gebruikt. Een regelspanning is 
meestal een veranderend signaal dat vaak wordt 
gebruikt om de toonhoogte van een oscillator te 
regelen. Een trigger is een korte spanningsimpuls 
die meestal wordt gebruikt om andere delen van 
een circuit te 'triggeren' (activeren). Triggers 
zijn ook handig voor het maken van ritmische 
patronen. 
 Als je wilt weten hoe triggers worden 
gebruikt, ga dan naar pagina 24 voor het project 
Percussiefeestje.

KEYBOARD i30 MICRO SEQUENCER i36

9

Met de knop kun 
je in 4 octaven 
spelen.

13 x 4 = 52 verschillende noten!
13 toetsen

Triggers zorgen voor 
een maximaal effect 
iedere keer dat je een 
toets indrukt.

draai aan 
de knoppen 
om een 
melodie te 
cree.. ren



De envelope-module verandert de luidheidscontour van een geluid, 
bijvoorbeeld in iets dat je zou horen uit een akoestisch muziekin-
strument, zoals een piano of saxofoon. De envelope-module kent 
twee regelelementen: 'attack' (aanzet), hoe lang het duurt voordat 
het maximale geluidsvolume is bereikt, en 'decay' (terugval), hoe 
lang het duurt voordat het geluid weer is weggestorven. Je kunt de 
derde bitSnap gebruiken om de envelope-module te activeren vanuit 
verschillende bronnen, zoals het keyboard. 

Het filter heeft het grootste effect op de klankkleur van het geluid. 
Het filter beïnvloedt de klankkleur door het relatieve volume van 
bepaalde frequenties in het geluid te veranderen. Je kunt het filter 
gebruiken om een geluid 'helderder' (meer hoge frequenties) of 'don-
kerder' (meer lage frequenties) te laten klinken. Met de knop 'cutoff' 
(afsluiten) stel je in welke frequentie moet worden benadrukt en met 
de knop 'peak' het piekgeluid, of de intensiteit van het filter. Als je de 
piekknop helemaal open draait, verandert het filter in een oscillator!

ONDERDELEN VAN EEN SYNTHESIZER ONDERDELEN VAN EEN SYNTHESIZER

MODULATOREN
Modulatoren zijn onderdelen van een synthesizer 
die het hoofdaudiosignaal veranderen in een ander 
signaal. In de Synth Kit zijn dit de modules 
oscillator, envelope (omhullende) en random 
(willekeurig).
 Hoewel de oscillator een signaalgenerator is, 
kan deze ook worden gebruikt als 
modulator. Als je de toonhoogteknop volledig naar 
links draait, kun je frequenties produceren die 
laag genoeg zijn om andere modules te regelen.
 Als de module random in de stand 'random 
voltages' staat, fungeert de module tevens als 
modulator.

ENVELOPE i33 FILTER i32

Attack = tijd tot het maxi-
male geluidsvolume 

Decay = tijd tot het geluid 
is weggestorven 

Cutoff = frequentieli-
miet instellen

Peak = intensiteit van 
afsluiting instellen



De delay-module herhaalt inkomende geluidssignalen, zoals bij een echo. 
De module heeft twee knoppen: 'time' (tijd), waarmee je de vertraging tus-
sen een geluid en de herhaling van het geluid kunt instellen en 'feedback', 
waarmee je regelt hoe vaak het geluid wordt herhaald. Delay kan een 
lang en galmend effect geven, een beetje als schreeuwen in de bergen, 
of een hard en gek effect. Als je de feedbackknop helemaal open draait, 
speelt deze module oneindig door. Je kunt ook de toonhoogte van een 
geluid veranderen door aan de tijdknop te draaien terwijl een geluid 
wordt herhaald.

Met de mix-module kun je het signaal van twee inputs combineren en 
naar een enkele output sturen. De module heeft bovendien voor elk 
ingangssignaal een schuifregelaar – daar begint het mixen. Gebruik 
de module om twee oscillatoren af te spelen op één luidspreker!

MODIFIERS
Modifiers zijn synthesizeronderdelen die 
het geluid van de signaalgenerator direct 
beïnvloeden. Met modifiers kun je de 
geluidskarakteristieken benadrukken of 
minimaliseren en golfvormen manipuleren (filter-, 
delay- en mix-modules).

DELAY i35 MIX i37
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maak spacey echo's!

geluiden combineren



De littleBits split-module stuurt het signaal een enkele input naar 
twee bekabelde outputs. Dit is bijzonder handig als je één output 
wilt aansluiten op twee inputs, bijvoorbeeld als je twee oscillatoren 
wilt regelen met een keyboard. Maar onthoud dat de module net 
zo kan worden gebruikt als een wire module als je een van de twee 
aansluitingen niet gebruikt.

De synthesizer-luidspreker versterkt je geluidsexperimenten! Het 
volume regel je met de draaikop aan de voorkant van de module. 
Ook heeft de luidspreker een uitgang waarop je een hoofdtelefoon, 
versterker of computer kunt aansluiten. De luidspreker zit vast met 
zelfklevende 3M Dual Lock-tape, zodat hij kan worden verwijderd 
van de printplaat. Door stevig aandrukken kun je de luidspreker weer 
vastzetten.

SPLIT w19 SYNTH SPEAKER o24
Deze kit bevat een alkalinebatterij van 9 V en een kabel om de kit aan 
te sluiten op de power module. Sluit de kit aan en druk op de schake-
laar om al je creaties onder stroom te zetten!

BATTERIJ EN KABEL a1

12

splits signalen of 
gebruik als een kabel!

volume regelen

aansluiting voor hoofdtelefoon,  
versterker of computer
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heeft gezorgd dat elektronica 
niet meer weg te denken valt 
in de popmuziek. Hun studio 
met de naam 'Kling Klang' was 
een plek waar de band niet 
alleen muziek opnam, maar ook 
zelf complexe elektronische 
instrumenten uitvond en 
bouwde. OPGERICHT IN 1965 was 
Pink Floyd een progressieve 
rockband die bekend stond 
om zijn experimenten met 
verschillende technologieën 
waarmee ze unieke, onbekende 
muziekervaringen creëerden. 
Op het album The Dark Side 
of the Moon dat in 1973 werd 
uitgebracht, werd intensief 
gebruik gemaakt van analoge 
synthesizers. Door het album 
werd de elektronische sound 
nog meer mainstream. Pink 
Floyd verkocht meer dan 250 
miljoen albums wereldwijd en 
is een van 's werelds meest 

legendarische rockbands. HET 
IN 1982 UITGEBRACHTE ALBUM 
Thriller van Michael Jackson 
is een van de best verkopende 
albums ooit. Vrijwel elk nummer 
bevat synthesizergeluiden. IN 
2000 won de beroemde rockband 
Radiohead een Grammy voor 
hun album Kid A, waarop 
synthesizers een belangrijke 
rol speelden. Op dat album 
wordt veel gebruikgemaakt van 
analoge modulaire synthesizers 
en de Ondes Martenot, een 
van de vroegste elektronische 
muziekinstrumenten. 
TEGENWOORDIG wordt Björk 
geprezen om haar experimentele 
elektronische muziek. Ze is 
al 13 keer genomineerd voor 
een Grammy en een keer voor 
een Oscar voor beste originele 
nummer voor de film Dancer 
in the Dark. Zij gebruikt de 
modernste synthesizers zoals de 

 LUISTEREN In 'Thriller' worden de luide akkoorden 
die het begin van de zombiedans aangeven gespeeld op een 
synthesizer.

 LUISTEREN 'Army of Me' (1995) van Björk. Probeer 
de baslijn na te spelen door de toonhoogte van de oscillator te 
verlagen en te spelen met de micro sequencer of het keyboard.

 LUISTEREN 'Idioteque' van Kid A. Probeer deze geluiden 
na te maken in het project 'Synthesizerband' op pagina 26.

 LUISTEREN 'Trans-Europe Express' van Kraftwerk, 
van het gelijknamige album uit 1977. Maak dezelfde 
achtergrondgeluiden met Percussiefeestje op pagina 24.

 LUISTEREN De composities van Carlos zijn te horen 
in de films A Clockwork Orange (1972), The Shining (1980) 
en Tron (1982).

IN 1968 nam Wendy Carlos, 
een pionier op het gebied 
van elektronische muziek het 
invloedrijke album Switched-
On Bach op, met composities 
van Johann Sebastian Bach 
die waren uitgevoerd op een 
synthesizer. 'Switched-On 
Bach' was een van de eerste 
klassieke albums waarvan 
een half miljoen exemplaren 
werd verkocht. Het album 
won 3 Grammy's. OPGERICHT 
IN 1970 legde Kraftwerk, 
('energiecentrale' in het 
Duits), met hun revolutionaire 
synthesizergeluid de basis 
voor de elektropop. De band 
en de bandleden worden gezien 
als pioniers op het gebied 
van muziektechnologie. 
Kraftwerk was de eerste band 
die commercieel succes had 
met geluid dat afkomstig was 
van een machine en die ervoor 

 LUISTEREN In 'On The Run' op The Dark Side of the 
Moon hoor je een van de eerste toepassingen van een sequencer.

SYNTHESIZERS 
IN DE POP
MUZIEK

Reactable, een digitale tafel 
die geluid voorbrengt wanneer 
je de blokken verplaatst die 
erop liggen. 

klinkt goed

weet ik



volume regel en 

De golfvormen 'saw' (zaagtand) en 
'square' (blokgolf) lijken op elkaar; 
de zaagtand heeft een wat 'warmer' 
karakter en geluiden met een blokgolf 
klinken wat 'hoekiger'.
 De klankkleuren van deze 
twee golfvormen worden meestal 
geassocieerd met strijkinstrumenten 
en koperblazers binnen de familie van 
akoestische instrumenten.
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PROBEER 
DEZE 
CIRCUITS
Begin met deze circuits, maar laat je niet door ons 
vertellen wat wel en niet mag. Iedere 
module past op elke andere module, 
dus experimenteer er gerust op los.

TOONHOOGTEMODULATIE Leer hoe een oscillator werkt.

4  �raai aan  de 
knop  'tune�. �at 
gebeurt er?

3  Sel ecteer � t type golfvorm 
dat de oscilla�   pro du-
ceert. De twee golfvormen  
zijn 'Sawtoo� ' (of 'Saw') en  
'Square'. 

2  �raai aan  de 
knop  'pit� � �  
de oscillator   om 
de frequen � e te 
ve ran deren .

1  Sluit een  batterij aan  
en  ��  de vo� i�  aan .

power oscillator
synth

speaker

Het toonhoogtebereik gaat van zo laag 
dat het eigenlijk toonloos is (je 
hoort alleen nog maar klikken) tot 
zeer hoog. Draai maar eens aan de 
knop 'pitch' en hoor hoe leuk het is 
om alle frequenties te doorlopen!

Raak de zilverkleurige 
luidspreker aan en voel hoe 
die beweegt wanneer je de 
toonhoogte verhoogt of 
verlaagt. PROBEER

DIT!



RUIS Probeer de module random. TOETSENIST Leer spelen op het keyboard.

power power oscillator
synth

speakerrandom
synth

speaker

sta nd 'noise�

regel  � t volume 
met  de draaikn� 

Het  �  board he eft 13 toet sen . M�  de kn�  
'oc� � ' kun je in 4 octa � n spel en , waardoor 
je in tota al 52 � rsch illen de noten  kunt spel en !

Pro beer beide sta nden !

Experimen teer met  
de to� hoogte.

Draai aan  de kn�  'oc� � ' 
om he t bereik van  de noten  
te 
 ran deren .

Sluit al	 jd een  batterij 
aan  en  ��  de voed ing  aan .

keyboard

De module random (willekeurig) kent twee standen en een daarvan is 
'noise' (ruis). Geluid zonder toonhoogte wordt meestal ruis genoemd, 
of een verzameling van veel frequenties die niet van elkaar te 
onderscheiden zijn. In tegenstelling tot een golfvorm heeft ruis 
geen herhalend patroon. 

Een synthesizer wordt meestal bediend 
met een klavier, dat lijkt op dat van een 
piano. Elke toets genereert een voltage dat 
een noot vertegenwoordigt. Maar omdat een 
synthesizer elektronisch is, kun je er meer 
noten mee spelen dan op een piano!
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Ruis hoor je wan neer een  t� evisie 
of radio niet  �  een  �en der is 
afgestemd.

Visu� e weerga
  
van  ruis.



SEQUENCERBESTURING  
Maak een melodie.

FREQUENTIEMODULATIE  Ontdek hoe twee oscillatoren samenwerken.

                                ��  me aan 

power oscillator
synth

speakermicro sequencer power oscillatoroscillator
synth

speaker

Een  blokgolf lijkt � t 
gel uid af te kappen .

Een  zaagta nd gaat gel eidel ijk om�oog en  omlaag 
en  maakt een  soort '� ep � ep'-gel uid.

Veran der de toon hoogte 
met  de knop  'pit� '.

Draai aan  de kn� pen  om 
je m� odie in te stel len .

sluit me aan 

draai een  knop  he lemaal naar 
links om een  s� p te dempen .

� j�ig de 
snel he id

sta nd 'speed '

Een  men s kan  he r� alde no-
ten  spel en , maar een  sequen �
cer do�  dat automa	 s� !

Een sequencer is een nieuwe controller en uniek voor de wereld 
van synthesizers. Met een sequencer kun je de waarde van een noot 
opslaan en die vervolgens herhaald afspelen.
 De opgeslagen noten kun je per stap stemmen met de knoppen. 
Het patroon wordt oneindig herhaald met een snelheid die je kunt 
instellen met de sequencer of een externe puls.

Zoals gezegd kan een oscillator een frequentie produceren die zo laag is, dat 
je geen toonhoogte meer hoort. In dat geval noemen we de oscillator een LFO, 
ofwel laagfrequente oscillator. De oscillator in deze kit kan laagfrequent 
zijn en een hoorbaar bereik produceren. Daardoor kun je de frequentie van 
de ene oscillator opvoeren en die naar een andere oscillator sturen voor 
'frequentiemodulatie'.16



VORM JE GELUIDEN Experimenteer met de envelope-module.

power
synth

speakerkeyboard oscillator envelope

Zet  in de 
sta nd 'hold'

Draai de knop  'at� ck' naar re� ts en  
druk op  een  toet s. Wat gebeurt er?

Draai de knop  'decay' naar links en  
druk op  een  toet s. Wat gebeurt er?

ATTACK
De 'attack' (aanzet) 
geeft aan hoelang 
het duurt voordat 
een geluid op zijn 
hardst is.

DECAY
De 'decay' (terugval) 
geeft aan hoelang 
het duurt voordat 
een geluid is 
weggestorven.

Een  gita ar he eft meesta l een  korte 
aan ��  omdat je die tok� lt.

Een  viool he eft een  lan gza�
me aan �� , omdat el �  noot 
lan ggerekt is door � t spel en  
met  een  str ijkstok.

Als je op  een  tr ommel  slaat, 
komt en  gaat � t gel uid 
on middel lijk.

snel le aan �� 
snel le terugval
zoals een  tr ommel 

snel le aan �� 
gel eidel ijke  terugval
zoals een  pian o

gel eidel ijke  aan �� 
gel eidel ijke  terugval
zoals een  viool

VOORBEELDEN VAN OMHULLENDE 
AMPLITUDE IN TIJDSVERLOOP
Ken je nog andere 
instrumenten die hierbij 
passen?

De 'envelope' (omhullende) van een 
geluid is sterk van invloed op 
het karakter ervan. De knoppen op 
de envelope-module zijn 'attack' 
(aanzet) en 'decay' (terugval). 

Sluit al	 jd de batterij aan  
en  ��  de vo� i�  aan .

17



WILLEKEURIG VOLTAGE Leef je uit met willekeurige geluiden! RUIS FILTEREN  Creëer je eigen unieke geluid met de filtermodule. 

                                 zet  m
e aan

 

                    batterij en  kab� 

power poweroscillator fi lter
synth

speaker
synth

speakermicro sequencer randomrandom

Willekeurige voltages kunnen leiden tot interessante effecten met een 
synthesizer. Deze worden normaal gesproken gemaakt door een circuit 
genaamd 'sample and hold' (S&H, ofwel samplen en vasthouden). In een S&H-
circuit wordt een voltage gesampled uit ruis en naar een ander circuit 
gestuurd. Het is niet te voorspellen welk voltage zal worden gesampled!

� lle� urige 
sta nd

volume regel en sta nd 'noise� De twee kn� pen  �  de fi ltermodule 
zijn 'cutoff� en  'peak'.

sta nd 'speed '

Je kunt dit doen met je eigen 
stem. Maak een 'ah'-geluid 
en verander dat langzaam 
in een 'ooh'-geluid. Je mond 
functioneert als een fi lter dat 
de klankkleur op dezelfde 
manier verandert. 

• Het filter heet een low-pass filter, ofwel een 
laagdoorlaatfilter. Dit houdt in dat frequenties boven 
een bepaald punt worden afgezwakt of geblokkeerd door 
het filter.
• Wanneer de 'peak' (piek) wordt verhoogd en de 
'cutoff' (afsnijfrequentie) wordt gewijzigd, kan de 
verandering van klankkleur klinken als een persoon die 
klinkergeluiden maakt.

PROBEER 
DIT

Het filter is gebaseerd op 
de beroemde KORG MS-20.

De positi e van  de knop pen  
bei.nvlo� t � t bereik van  
� lle� urige volta ges.

18



ECHO EN DELAY  Leer hoe je geluiden oneindig kunt herhalen met de delay.

power
synth

speakeroscillator delay

De delay (vertraging) beïnvloedt het geluid maar, in tegenstelling tot het 
filter, wordt er niets toegevoegd aan of weggehaald uit het geluid, maar 
wordt het alleen gereproduceerd. Je kunt het beschouwen als een echo in 
een grote kamer of een grot. Je maakt een geluid en dat wordt gedurende een 
bepaalde tijd herhaald, afhankelijk van de omvang van de ruimte.

met  de knop  'fe� back' 
bepaal je hoe vaak 
he t g� uid  rdt � rha ald.

Je kunt instel len  hoel an g � t 
duurt totdat je de he r� ling  
hoort met  de kn�  'ti me'. 

Artiest en producer Brian Eno staat bekend om het verleggen van de technologi-
sche grenzen van muziek. Hij is beroemd geworden als producer van ongeloofl ijk 
succesvolle albums zoals 'Low' van David Bowie, 'Remain in Light' van Talking 
Heads en 'Joshua Tree' van U2.

1  Draai de knop 'feedback' helemaal 
naar rechts en speel een paar noten. De 
delay zal die noten herhalen en vervol-
gens de herhalingen herhalen.
2  Draai aan de knop 'time' (tijd) om de 

toonhoogte te verhogen of verlagen.
3  Draai de knop heel snel heen en weer 

om krankzinnige eff ecten te maken!

PROBEER 
DIT

19
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TUNING
PROJECT 1: Leer hoe je jouw nummer zuiver laat klinken.

Sluit al	 jd de batterij aan  
en  ��  de vo� i�  aan .

sta nd 'press�

knop  'octa � � volume regel en 

power
synth

speakerkeyboard oscillator

2  Kies een  toet s en  draai de knop  'oc� � ' naar rech ts en  naar links. Hoor je he t 
ve rsch il? Luister naar � t bereik (�oe 'hoog' en  'laag' � t gel uid gaat). 

4  �raai aan  de kn�  �pitch ' op  de oscilla�   
om de frequen ti e te � ran deren .

5  Speel  ach tereen volgen s alle noten  
�  de � derste rij van  he t �  board van  
links naar rech ts. In de muziek � et  dit 
een  majeurto� ladder. Je � nt die mis-
sch ien  wel  als do-re-mi-� �so�la-ti -do. 

6  Speel  do-re-mi nog een  ke er, klinkt dat 
'correct'? Verge�  ni�  dat i� ereen  toon hoog-
te an ders hoort. Als de ton en  ni�  � lemaal 
go�  klinke n, draai je de kn�  �tune' naar 
links totdat he t gel uid �gestemd' is.

3  �raai de kn�  'octa � ' naar de 
midden posi� e.

STEMMEN
• Stemmen is het bepalen van de verhouding tussen de toonhoogten van een 
muziekinstrument. Instrumenten moeten worden 'gestemd' en dat geldt ook voor een 
synthesizer. Door instrumenten te stemmen kun je melodieën maken die herkenbaar zijn.
• De knop 'tune' op de oscillator-module verandert de verhouding tussen toonhoogten. Dit 
is belangrijk wanneer je de modules keyboard en micro sequencer gebruikt.

1  Begin m�  dit circuit.

7  Is je oscilla�   goed  gestemd? DAn 
BEn Je KlaaR oM MuZieK te MaKen!

21



PLAY A SONG
PROJECT 2: Een concert voor je vrienden!

zet  me aan 'pit� ' � j�igen 

power
synth

speakerkeyboard oscillator

1  Begin m�  dit circuit. 2  Stem dan  je oscillator   
(�ie � t vorige p� ject).

3  �raai de kn�  'pitch ' naar een  
toon hoogte die bij je stem past! 

4  GEbrUIK dit KleuRGecodeerde 
KEYboaRd en de NOten Aan DE 
REchTeRKant Om EEn LIedJe Te 
SPelen!

Her� n je he t?

Het geluid van de bas in het nummer 'Living 
for the City' van Stevie Wonder uit 1973 is 
geproduceerd met een keyboard, oscillator 
en envelope. Kun jij dat geluid nabootsen?

22
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delay

De knop 'peak' (piek) is sterk van invloed 
op wat de knop 'cutoff' (afsnijfrequentie) 
doet. Deze benadrukt bepaalde frequenties 
door op die frequenties een piek te maken. 
Als de knop 'peak' helemaal naar rechts is 
gedraaid, kan de nadruk zo groot zijn dat 
het geluid harder wordt; in sommige gevallen 
ontstaat oscillatie (een trilling).

SPOOKY SOUNDS
PROJECT 3: Maak een bovennatuurlijke soundtrack.

power
synth

speaker

2  Z�  de module 
ran dom �  de sta nd 
'noise�.1  Begin m�  dit circuit.

3  �raai de kn�  'ti me' 
hoger (met  de klok mee) 
�  de del ay-module.

4  �raai de kn�  'fe� back' 
hoger (met  de klok mee) �  
de d� ay-module.

5  St�  de knop  'peak� in �  de 
midden posi� e en  experimen teer 
met  'cutoff'.

6  Laat Ze SChriKKen!

 �et  me aan 

fi lterrandom

23

De muziek voor de fi lm 'Forbid-
den Planet' uit 1958, gecom-
poneerd door Louis en Bebe 
Barron, was een van de eerste 
soundtracks die geheel uit elektro-
nische muziek bestond.

SYNTH-
WEETJE



sta nd 'speed '
power

PERCUSSION PARTY
PROJECT 4: Dansen op je eigen beat.

zet  me aan 

2  Z�  de module ran dom 
�  de s� nd 'noise�.

5  �raai de kn�  'atta ck� he lemaal 
terug (naar links). Zet  de knop  
'decay� laag, maar i� s hoger dan  
'at� ck�.

4  St�  he t fi lter in 
om de klan kkleur te 
bepalen . 

1  Begin m�  dit circuit.

RUIS
Ruis is geluid zonder toonhoogte. 
Het wordt vaak gebruikt voor het 
maken van percussiegeluiden, omdat 
de meeste trommels instrumenten 
zonder toonhoogte zijn.

MAaK HEt GeLuID Van...
...een  gal� peren d paard: draai een van 
de knoppen op de sequencer helemaal 
omlaag om het geluid van een galoppe-
rend paard na te bootsen.
...een  houtblok: draai de knop 'peak' 
lager (naar rechts) en draai de knop 
'cutoff ' lager (naar links).
...een  waterdruppel : draai de knop 'peak' 
ver naar rechts. Draai de knop 'cutoff ' 
naar ergens in het midden (hoger dan bij 
het houtblok).

6  GA loS met  je syn�  sizerdrums!

micro sequencer

synth
speaker

envelopefi lterrandomsplit

BONUS

3  St�  he t ritme in 
met  de knop pen  op  de 
mic�  se�uen cer en  de snel � id 
met  de knop  'spe� '.

24



sta nd 'speed '

METAL MUSIC
PROJECT 5: Maak metaalachtige geluiden met de envelope.

power
synth

speaker

1  Begin m�  dit circuit.

 �et  me aan 

envelopemicro sequencer oscillator oscillator

2 Stel  je ritme in met  
de knop pen  �  de 
mic�  se�uen cer.

4  �raai de kn�  'pitch ' van  de tweed e 
oscilla�   hoger totdat je een  m� aala� ti g 
gel uid pro duceert, �oals een  bel .

3  �raai de kn�  'pitch ' 
van  de eerste oscillator   
naar rech ts.

5  �raai op  de en � l� e�module 
de knop pen  'decay� en  'at� ck� naar 
links totdat je een  'pi� '-gel uid 
hoort.

6  ROCK On!
Muzikale mensen 
zijn vaak beter in 
wiskunde! Denk 
daar maar eens 
over na.

LEUK 
WEETJE

25



PROJECT 6: Leer hoe je een melodie speelt met begeleiding.

SYNTH BAND

power mixsplit
synth

speaker

1  Begin m�  dit circuit.

 �et  me aan 
oscillator fi ltermicro sequencer

keyboard oscillator envelope delay

2  Stem beide oscillator  en  (lees pagina 21 om te 
zien  hoe je dat doet ). Oscillator  en  kun je instel -
len  �  'con s� an te' of �disson an te' intervallen . 
C� son an te intervallen  klin� n ha rmon isch . 
Disson an te intervallen  klin� n � � rm� is� .

3  Maak op  de micro  sequen cer 
een  patr o�  dat je bevalt. Dit 
� rdt je ach tergro ndmuziek.

4  St�  he t fi lter in totdat je 
he t g� uid he bt dat je zoekt.

5  Z�  de kn�  ¡¡1 van  
mix-module laag 
en  kn�  '2� hoger.

6  Speel  een  paar noten  �  � t ¡  board. 
Het  �  board is de 'lead�an ger' en  klinkt 
ha rder dan  je sequen cer, omdat � t gel uid 
niet  � rdt gefi lterd.

7  St�  de en ve lop e en  del ay 
in. Deze 
 ran deren  � t 
gel uid van  je £  board.

Sluit je luidspreker 
met een audiokabel 
aan op je compu-
ter, een koptelefoon 
of een versterker!

TOP
TIP

26

8 JE bent KLaaR 
OM het PoDIuM oP 
TE Gaan!



SYNTHESIZER WITH THE WORKS
PROJECT 7: Maak een supersynth met alle modules!

power keyboard split

1  Begin m�  dit circuit.

 �et  me aan 
envelopemix fi lter delay

synth
speaker

oscillator

oscillator2  Stem beide oscillator  en  (lees pagina 21 
om te zien  hoe je dat do� ). Oscillator  en  
kun je instel len  op  'con son an te' (� rmo�
nisch e) of 'diss� an te� (on � rmon isch e) 
intervallen . 

3  St�  he t volume van  
el �  oscillator   in op  de 
mix-module.

5  St�  he t fi lter in.4  St�  de en ve lop e in.

6  Voeg wat 
ech o's toe met  de 
del ay-module.

7  neeM Je MuZieK OP!

27



� pe

druk � t 
g¦ oon  
aan 

kneed  een  � ndel  met  
1  KleI

maak een  kn�  m�  een 
5  SCHuiMbal

inst� len  van  
afs� nd met ...

7  ChenilLedraad. . . of. . .

6  RIetJeS! waren  
nog nooit zo cool

8  EEn
IJSSToKJe

maak een  gaatje 
in een ... 

3  KARtonnen 
BORdJe

2  PlaSTIc 
BEKertJe

4  KARtonnen 
BUiS

...en  ta pe he t vast.

28



PERFORM LIKE A PRO
PROJECT 8: Doe iets nieuws met een doos!

DUUR: 60 minuten
MOEILIJKHEIDS-
GRAAD:

COOl! 
Het  is net  
KORG MS-�0.

Zet  je circuit aan  en  
BEGIn Met SPelen!

Bouw je eigen  mu�ie© nstr umen t!

29



KEYTAR
PROJECT 9:Maak je eigen elektronische instrument

DUUR: 60 minuten
MOEILIJKHEIDS-
GRAAD:

1  Begin m�  dit circuit.

2  Te� n een  gita ara� ti ge vorm 
�  een  stuk karton  en  knip die uit.

smal uiteinde voor �  board
br� er uiteinde voor 
an dere modules

power keyboard oscillator

oscillator

envelope

fi lter

delay
synth 

speaker

WERK VEILIG! Alleen gebruiken 
met een volwassene in de buurt.

'pit� ' instel len 

'pit� ' instel len 
maak e� o�ssplit

karton sch uim-
bal

kleine
doos

JE
 H

EBT NODIG

� pemar� er-
sti ft

mes ijs-stokje ve rfkwast ve rfniet -
mach ine

lijmpistool draad
30

Begin jaren '70 was Edgar Winter een van 
de eersten die een geïmproviseerde 'keytar' 
maakt door een schouderband te bevestigen 
aan een keyboard. Luister maar eens naar het 
nummer 'Frankenstein'.

SYNTH-
WEETJE



3  Tape of lijm de kleine doos vast aan  
de a� terkan t van  � t br� e g� eel te.

5  Be� sti g he t circuit. 6  Z�  er een  toon -
hoogtehe ndel  op !

7  Maak er een  draag�
ban d aan  vast.

4  Maak er wat moois van ! Met  ve rf, mar-
ke ersti ften  of wat je maar ¬ lt gebrui� n!

plak de 
batterij �  de 
ach terkan t lijm � t ijsstokje 

aan  de sch uimbal

Wij � bben  
el as� ek gebruikt. 
Maar je kunt he t 
ook pro beren  met  
lint, draad, stof...
bed en k maar wat!

plaats de sch uim-
bal bove n �  de 
tweed e oscillator  

wees voorzich ti g!

met  niet jes
8 SPelen Maar!
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cornfla� s-
doos

JE
 H

EBT NODIG

plasti c of 
karton nen  
beke rtje

pen sch aar � pelijm-
pistool

riet jes

sta nd 'speed '
power split

SYNTH SPIN TABLE
PROJECT 10: Bespeel je Synth Kit als een DJ.

DUUR: 2 uur
MOEILIJKHEIDS-
GRAAD:

1  Begin m�  dit circuit.

micro sequencer envelopemix
synth

speaker

oscillator

oscillator

2  Leg de karton nen  doos plat.

WERK VEILIG! Alleen gebruiken 
met een volwassene in de buurt. stel  � t volume van  

el �  oscillator   in

volume regel en 

32

Disco! De eerste bekende synthe-
sizer-discohit was 'I Feel Love' van 
Donna Summer uit 1977.

SYNTH-
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Tape � t ri� je vast 
aan  de on derkan t van  
he t be� rtje voor meer 
stevighe id.

3  Plaats he t circuit �  de doos. 
Tape de modules �  �un plek.

4  Be� sti g een  riet je aan  el �  kn�  van  de 
oscilla�  .

5  Knip een  karton nen  bordje op  maat.

6  Mar� er he t midden  van  � t bord 
en  maak daar een  gaatje.

7  Sch uif � t bord ove r he t riet je.

9  Her� al s� ppen  5-7 en  
plaats een  tweed e bord 
bo� n op  � t beke rtje.

8  Maak een  gaatje � der in 
een  be� rtje en  s� uif he t o
 r he t 
riet je van  de tweed e oscilla�  .

maak de eerste draai� fel maak de tweed e draai� fel 

33



10  Lijm de riet jes aan  de 
borden .

11  Maak er wat moois van !

plat leggen 

lijmen 

12  MAaK MUZIeK!
Je draaita fel  is klaar voor he t podium!

Wij � bben  gekleurde riet jes 
gebruikt. Wat � b jij voor 
materiaal ° uis?34



MAKE SOMETHING THAT DOES SOMETHING
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LOSSE MODULES

MAaK MEer!

Dit �ijn g± � dige 

aan vulling en  voor je 

Syn²  Kit microphone pressure sensor light wirebargraph


