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namelijk MIDI noot 61) en met play 
hz_to_midi(440) speel je een toon 
van 440Hz, ook wel bekend als :A4.

Als we nu twee noten willen spe-
len, doet zich iets vreemds voor:

play 60
play 72

Klik op ‘Run’ en luister naar het 
resultaat. Is dit wat je had verwacht 

of niet? De reden waarom we de 
noten nu tegelijk horen is, omdat 
Sonic Pi tijd-synchroon ontworpen 
is (kijk maar eens naar het debug-
scherm aan de rechterkant, beide 
tonen worden precies op tijdstip 0.0 
uitgevoerd). Om tonen na elkaar te 
spelen, introduceren we een sleep 
instructie:

play 60
sleep 1
play 72

De sleep 1 staat in Sonic Pi voor één 
tel (beat) rust. Omdat de standaard 
instelling 60 bpm (beats per minute) 
is, horen we één seconde rust tussen 
de tonen. Om dit patroon vier keer 
te herhalen, komen we -in mijn 

ogen- op één van de mooiste taalcon-
structies van Sonic Pi:

4.times do
  play 60
  sleep 1
  play 72
  sleep 1
end

Klik weer op ‘Run’ en hoor hoe de 
twee afzonderlijk tonen vier keer na 
elkaar gespeeld worden. Met deze 
twee commando’s is het gros van 
de westerse muziek te spelen en 
hebben we de beschikking over een 
volwaardig muziekinstrument.

De klank die we horen als we 
play gebruiken, is een standaard 
sinusgolf. Dit is niet het meest 

inspirerende geluid. Sonic Pi kent 
gelukkig veel ingebouwde synthe-
sizers en dus kunnen we met een 
simpel commando wisselen tussen 
verschillende geluiden. Zet boven de 
loop hierboven maar eens use_synth 
:piano en let daarbij ook op de 
ingebouwde code completion van 
Sonic Pi, daar ga je veel plezier van 
hebben. Voer de code opnieuw uit 
en hoor hoe de tonen nu door een 
pianoklank gespeeld worden.

RANDOM
Hoewel Sonic Pi uitermate geschikt 
is voor het componeren van melo-
dieën, wordt het in een live context 
vaak gebruikt voor generatieve mu-
ziek. De randomgenerator is hierbij 
een onmisbaar instrument. Luister 

# Something Stranger
use_bpm 60
p = (ring :e4, :g4, :b4, :c5)
p = p + p.reverse
s = (ring 1.0, 0.75, 0.25, 1.0, 1.0)

live_loop :theme do
  play p.tick, amp: 0.6
  sleep 0.25
end

live_loop :heartbeat do
  loop do
    sample :bd_boom, rate: 1.0, amp: 2
    sleep s.tick
  end
end

live_loop :bass do
  use_synth :dsaw
  play :e1, release: 2
  sleep 2
end

Sonic Pi is 
ontworpen om live 
performances mee 
te verzorgen
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