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gebruiken. De wave-form van de 
track zal geanalyseerd worden en 
na enkele  seconden staat de track 
gereed. Mixxx kiest zelf een geschikt 
CUE point en door op de PLAY-knop 
van de controller te drukken, start 
de track vanaf het CUE point. Tot 
zover het gemakkelijke gedeelte.

Het idee van Mixxx is natuurlijk 
een heuse DJ set met vloeiende over-
gangen. Hiervoor kies je eerst het 
volgende nummer in je set, laad deze 
in deck B (via de Load B knop van de 
controller of door de track met je 
muis in deck B te slepen). Ook deze 
track zal geanalyseerd en klaargezet 
worden op het CUE point. Mixxx laat 
nu van beide tracks de toonsoort en 
het tempo zien. Met de pitch schuif 
van de controller kan de track van 
deck B aangepast worden richting 
het tempo van deck A, maar je kunt 
ook Mixxx voor je laten werken. De 
controller heeft een SYNC knop voor 
elk deck. Die van deck A synchro-
niseert het tempo van deck A naar 
dat van deck B en die van deck B 
andersom. Die laatste knop hebben 
we nodig. Track B staat nu scherp 
en als proef kunnen we de output 
van track B naar onze koptelefoon 
sturen door op de controller het 
koptelefoon knopje in te drukken. 

KEYLOCK EN 
QUANTIZE: EEN KIND 
KAN DE WAS DOEN
Een van de voordelen van digitaal 
mixen is dat de computer je het 
leven een stuk makkelijker kan 
maken. Dit is voor de fijnproever 
natuurlijk vloeken in de kerk, maar 
als hobbyist hoef je daar natuurlijk 
niet wakker van te liggen. Zo kan 
Mixxx de toonsoort van een track 
vasthouden als de pitch fader 
gebruikt wordt (KeyLock ♪). Je 
versnelt of vertraagt de muziek 
dan wel, maar zonder dat dit in een 
storende verhoging of verlaging 
van de toonsoort resulteert. Mixxx 
kan de Beat-grid, die tijdens analyse 
automatisch voor je berekend wordt 
ook “magnetisch” maken (Quantize 
♪). Dat betekent dat alle START en 
CUE acties automatisch uitgelijnd 
worden op de maat van de muziek. 
Voor de beginnende DJ zeker geen 
overbodige luxe!

AUTO DJ
Auto DJ is een functie, die minder 
om het lijf heeft dan de naam doet 
vermoeden. Het is net als bij vele 
andere mediaplayers een manier 
om gemakkelijk willekeurige tracks 
vloeiend, met een instelbare 

Zorg dat de mix-schuif helemaal naar 
deck A staat, zodat ons experiment 
niet door de zaal schalt.

Door nu de CUE knop in te drukken 
en ingedrukt te houden, starten we 
de track vanaf het CUE point in en zal 
automatisch terugkeren als we deze 
loslaten (CUE Mixxx mode). Hiermee 
testen we de lancering van track B. 
We kunnen track B ook instarten met 
de PLAY knop om langere tijd te luis-
teren hoe de songs het samen doen. 
Als we nu tijdens het afspelen de 
CUE knop weer indrukken, stopt de 
track met spelen en keert het terug 
naar het CUE point. Stoppen we de 
track echter eerst en drukken we dan 
de CUE knop in, dan zal de huidige 
plek het nieuwe CUE point worden. 
Op deze manier kun je een paar keer 
oefenen met instarten of een beter 
CUE point kiezen, voordat het einde 
van track A in zicht komt. Als dat 
eenmaal het geval is, start je track B 
definitief op. Je kunt dan eventueel 
nog wat met de jog-dial spelen om 
de tracks beter synchroon te laten 
lopen en vervolgens haal je de fader 
over naar track B. Stop het spelen van 
track A, laad de volgende song in deck 
A en het spel kan opnieuw beginnen. 
Vergeet niet ondertussen het gejuich 
van je publiek in ontvangst te nemen!

overgangstijd in elkaar over te laten 
lopen. Mixxx zal niet Beat Matchen 
voor je, maar vanaf een instel-
bare tijd voor het einde van een 
track (standaard 30 seconden) de 
volgende track starten en langzaam 
infaden. De tracks kunnen met de 
hand aan de Auto DJ lijst toegevoegd 
worden of willekeurig gekozen 
worden uit één van je crates.

CONTROLLER FUNCTIES 
AANPASSEN
Omdat de controller niets meer 
is dan een MIDI apparaat is het 
mogelijk om de mapping van de 
MIDI events aan te passen naar je 
eigen wensen. Onder het tweede 
tabblad van de controller interface 
onder preferences bevindt zich de 
Input Mapping. Hier worden de 
verschillende MIDI events aan Mixxx 
functies gekoppeld.

In de standaard meegeleverde 
mapping voor de  DJ2Go wordt de 
Master volumeknop gekoppeld 
aan het Master volume van Mixxx 
middels de “[Master],volume” input 
binding op MIDI event CC/0x17, via 
een SoftTakeover. Ik wilde echter 
proberen een vette Moog Filter 
aan die knop te koppelen. Daar-
voor activeerde ik eerst het Moog 
Filter effect op de eerste Unit van 
het eerste FX Rack, door middel 
van de dropdown, die zichtbaar 
wordt als je op de eerste lege effect 
knop klikt. Als de effecten niet 
zichtbaar zijn, schakel deze dan in 
door rechtsboven op de FX knop 
te klikken). Vervolgens kon ik in de 
Input Mapping de binding “[Effec-
tRack1_EffectUnit1],super1” aan het 
Master MIDI event CC/0x17 koppelen 
om deze tijdens het draaien fysiek 
te kunnen bedienen (vergeet niet 
het effect in te schakelen door links 
bovenaan FX1 te activeren en het 
effect zelf aan te klikken). De exacte 
syntax van deze controller mappings 
is te vinden op www.mixxx.org/wiki/
doku.php/mixxxcontrols.  

CONCLUSIE
Mixxx is een zeer bruikbaar alterna-
tief voor de commerciële of gratis 
meegeleverde software voor DJ 
controllers. Voor een carrière als DJ is 
het voor mij inmiddels te laat, maar 
plezier heb ik zeker van mijn ruil! De 
kwaliteiten van Mixxx doen wat mij 
betreft niet onder voor die van zijn 
commerciële tegenhangers.

  Het hoofd-
scherm van Mixxx 
met de Tango 
skin.

  Input Mapping 
van de controller 
events.
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