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STREAMEN NAAR LINUX
Om jouw muziek te streamen naar 
een Linux-machine, ga je als volgt te 
werk. Je moet de poorten 6600 en 
8000 forwarden over ssh naar jouw 
server:

ssh -L 6600:localhost:6600
filip@linuxmag.duckdns.org -fN

ssh -L 8000:localhost:8000
filip@linuxmag.duckdns.org -fN

Daarna verbind je jouw MPD-client 
met localhost:6600 en open je in 
VLC http://localhost:8000. In beide 
gevallen kom je via ssh via internet 
terecht op je server thuis. Dit werkt 
dus net zo goed bij je thuis als 
ergens anders. Het enige vereiste 
is dat uitgaande verbindingen 
naar poort 22 niet geblokkeerd 
worden, bijvoorbeeld door een 

bedrijfsfirewall. Mochten de poor-
ten 6600 of 8000 al door een ander 
programma in gebruik zijn op jouw 
Linux-client, dan krijg je een foutmel-
ding. Vervang dan de eerste 6600 of 
8000 in bovenstaande commando’s 
door een ander poortnummer dat 
hoger is dan 1023.

STREAMEN NAAR 
ANDROID
Op Android heb je twee apps nodig 
om te kunnen streamen: Ki4a om de 
ssh-verbinding op te zetten en een 
MPD-client. De instellingen van Ki4a 
spreken voor zich: vul de domein-
naam, gebruikersnaam en private 
key in en voeg port forwarding regels 
toe voor poorten 6600 en 8000 zoals 
in de vorige paragraaf. “Enable DNS 
Forwarding” en “Send all traffic over 
VPN” mag je afvinken, tenzij je al het 
internetverkeer van je smartphone 

via je server thuis wilt sturen. Keer 
terug naar het hoofdscherm en klik 
op de rode bol om de ssh-verbinding 
op te starten. Als alles goed gaat, 
wordt die bol groenblauw en krijg 
je de melding “Connected” te zien. 
Open nu de MPD-client om die te 
configureren. 

In de Play Store vind je verschil-
lende MPD-clients, zoals M.A.L.P., 
MPDroid of MPD Remote. Die eerste 
twee zijn iets gebruiksvriendelijker, 
maar op onze telefoon wilden die 
apps de audiostream niet starten. 
We hadden meer succes met MPD 
Remote. Na het starten ga je naar 
Settings > “Configure MPD servers” 
en klik je op de +-knop. Vul localhost 
en poortnummer 6600 in en vink 
“Enable streaming” aan. Klik op Ok 
en tweemaal op de back-knop om 
verbinding te maken. Kies vervol-
gens de muziek die je wilt afspelen, 

klik op het icoontje met de drie punt-
jes rechtsboven en selecteer “Start 
streaming”. Wil je toch een andere 
app gebruiken, ga dan te werk zoals 
in Linux: je bestuurt MPD met de 
MPD-client en je speelt de stream af 
in VLC. In de VLC-app voor Android 
vind je die functie in de menubalk 
links onder de naam Stream.

CONCLUSIE
In deze workshop hebben we één 
mogelijk MPD-configuratie uitge-
werkt om te streamen over internet. 
MPD is erg flexibel en bevat nog 
tientallen opties die hier niet aan 
bod kwamen. Aarzel niet om verder 
te experimenteren met de documen-
tatie in het configuratiebestand en 
op https://bit.ly/2qxI03O. Het loont 
ook de moeite om verschillende 
clients uit te testen, want ze werken 
niet allemaal even intuïtief. 

  Afbeelding 5: Ssh port forwarding onder Android.   Afbeelding 6: MPD Remote is maar één van de verschillende Android MPD-clients.
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