
Hoe een opname maken van een midi en stijl die synchroon spelen op de GENOS. 

Dit kan niet zonder tussenkomst van de PC en een extern programma. 

De beschreven methode kan ook gebruikt worden ter ‘vervanging’ van de Step Edit methode van de 

GENOS, maar met dit verschil dat er wel gebruik kan gemaakt worden van niet preset stijlen, maw 

user stijlen. 

Wat heb je nodig om deze methode te kunnen gebruiken. 

1. Keyboard Genos (uiteraard) 

2. Programma MixMaster (gratis te downloaden) 

3. Eventueel XGWorks (Een ouder programma van Yamaha) 

Ik zal de uitleg doen aan de hand van een voorbeeld. 

Het is een liedje uit een leerboek voor keyboard en de akkoorden zijn zeker niet volledig correct, 

maar als voorbeeld heel geschikt omwille van de eenvoud. 

We beginnen vanaf volgende partituur 

 



Als stijl heb ik ‘Country / Country8Beat3’ gekozen op de Genos. 

Heb de maten in de partituur genummerd. 

Maat 1 neem ik altijd als Yamaha Setup. 

Op maat 2 begint de Intro -> deze duurt 1 maat voor de gekozen stijl. 

Vandaar dat de eerste maat in de partituur maat 3 is genummerd. 

Open MixMaster en laad via ‘Open Library -> Blank Midi, Style, Clip Templates’ het Midi 

‘Template.mid’ bestand en toon de List View (zie afbeelding) 

  
 

Nu voegen we eerst in MixMaster de akkoorden toe. Let wel dit dienen sysex akkoorden te zijn. 

Insert PSRCmd -> Acmp Chord 

 

Kies de MBT en het akkoord 

en dan Insert. 

002:1:0000 Akkoord F 

003:1:0000 Akkoord F 

009:1:0000 Akkoord Gm 

…. 

025:1:0000 Akkoord F 

025:3:0000 Akkoord Dm 

…. 

enz 

 

 

 

 

 



Vervolgens gaan we de benodigde secties invoegen. 

Insert PSRCmd -> Acmp Section 

 

Zet de juiste MBT en kies bij 

select section de juiste Intro, 

Main, Fill, Ending. 

Enable On/Off -> ON en Set first 

Insert 

 

002:1:0000 Intro 1 ON 

003:1:0000 Main B ON 

010:1:0000 Fill In BB ON 

…. 

034:1:0000 Ending 1 ON 

 

 

 

 

Vermits Ending 1 twee maten telt (34 en 35) zet ik op 036:1:0000 een XG ON commando. 

Dit mag ook een ander midi event zijn, maar geen met een duurtijd. 

Op maat 002:1:0000 dient er nu nog een Acmp Play Start te worden ingelast. 

‘Insert PSRCmd -> Acmp Play -> Start -> Insert’ 

Dit is nodig om de Genos ook daadwerkelijk te laten starten met spelen en opnemen. 

Als laatste dient het tempo nog ingevoegd te worden. 

Er worden 2 tempo’s ingevoegd in maat 1: een Meta en een Sysex tempo. 

Op 001:2:0004 staat er reeds een Meta tempo in de template file. 

Klik rechts hierop en kies ‘Edit a Selected Event’ -> wijzig naar 90. 

Sysex Tempo : ‘Insert PSRCmd -> Acmp Tempo -> MBT 001:2:0004 -> 90 -> Insert’ 

Het Meta tempo zorgt ervoor dat de midi file in MixMaster op het juiste tempo wordt gespeeld. 

Het Sysex tempo zorgt ervoor dat de geselecteerde stijl op de Genos op hetzelfde tempo zal gezet 

worden, zonder dit handmatig te hoeven doen. 

 

De ‘Opname’ midi file is nu klaar, en kan vanuit MixMaster afgespeeld worden. 

De gekozen stijl op de Genos zal nu de akkoorden en de sectie wijzigingen volgen zoals wij ze 

ingegeven hebben. 

Op deze manier kunnen we testen of alles correct is. Eventueel kunnen we nog wijzigingen 

aanbrengen in de midi events en opnieuw testen. 

Eens alles naar wens en klaar om op te nemen dan : 

ACMP aanzetten op Genos 

‘Genos -> Menu 2 -> Song Recording -> Quick Recording’ 

NU NIETS MEER DOEN OP DE GENOS : hij staat nu klaar voor opname 

Als we nu de midi file in MixMaster starten (Play) dan zal de Genos beginnen met de opname van de 

midi. 



Na het beeindigen van de Ending 1 dien je op het scherm van de Genos de opname te stoppen, dit 

gebeurt dus niet automatisch. 

 

Een probleem dat kan optreden met deze methode, is dat de synchronisatie tussen PC(MixMaster) 

en de Genos niet correct blijft tot op het einde. 

Heb daar mee geëxperimenteerd en gemerkt dat het wijzigen van het tempo hier een rol in kan 

spelen. Deze wijziging is niet belangrijk voor de opname, want als bvb op tempo 125 opneem, kan ik 

de opgenomen mdi file achteraf eenvoudig terug op tempo 90 zetten. 

Een andere oplossing is gebruik maken van XGWorks om de midi file af te spelen. 

Heb gemerkt dat het synchroniastie probleem zich met XGWorks niet voordoet. 

Weet niet waarom – stuurt XGWorks misschien een soort MIDI timing mee ? 

DUS : 

File saven in MixMaster / Laden in XGWorks / Genos klaarzetten voor opname / afspelen in XGWorks 

 

Dit is een afbeelding van hoe mijn ‘Speel’ midi eruit ziet. 

Kan zijn dat het niet perfect overeenkomt met de partituur, omdat ik al enkele wijzigingen heb 

aangebracht. 

 



 

Opmerkingen : 

Heb gebruik gemaakt van Intro 1 en Ending 1 die respectievelijk 1 en 2 maten tellen. 

Als er een ander intro of ending gebruikt wordt met meerdere maten dan dienen uiteraard de 

maatnummers bijgesteld te worden. 

bvb zou ik voor de gekozen stijl Intro 2 hebben gekozen die 8 maten lang is, dan zou de maat 3 in de 

partituur nu 10 zijn geworden. Alle volgend maten dienen dan ook hernummerd te worden. 

Zelfde voor de Ending. 

Het is niet nodig om volledig opnieuw te beginnen met het invoegen van de akkoorden en de secties, 

want het is heel eenvoudig om in MixMaster alles of een gedeelte vroeger of later in de midi file te 

plaatsen. 

Ik zou zeggen proberen maar. 

Succes 

Mvg 

Etienne (volbragte@telenet.be) 

 


