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Versie 2.0 van de Chordify app is nu online
Chordify, één van de meest vooraanstaande bronnen om akkoorden te vinden
voor muziek, heeft recentelijk een belangrijke update online gezet van zijn nieuwe
iOS app. De app helpt gebruikers hun favoriete nummers te oefenen op de piano,
gitaar en ukelele met behulp van hun iPhone of iPad en de app is al meer dan
125,000 keer gedownload.
Gebruikmakend van vooruitstrevende technologie, herkent Chordify automatisch de akkoorden
van welk nummer dan ook en zet ze op de muziek in een gemakkelijk te gebruiken
muziekspeler. In de app kunnen gebruikers de akkoorden opzoeken van nummers uit de
complete catalogus van YouTube en SoundCloud. Ook kunnen ze zoeken tussen de 6 miljoen
nummers die al zijn gechordified.

Makkelijk en intuïtief leren, voor iPhone en iPad
“Het grootste gedeelte van de mensen die een instrument wil leren bespelen, geeft het in het
eerste jaar al op”, legt Hoofd Marketing en medeoprichter Gijs Bekenkamp uit. “We willen
mensen helpen om te blijven oefenen door het spelen leuk en makkelijk te maken en door ze
hun favoriete nummers te laten spelen.”
Chordify heeft maandelijks miljoenen bezoekers en heeft deze maand zijn 825,000ste
geregistreerde gebruiker verwelkomd. “Door toenemende vraag, hebben wij naast een website
nu een iOS app ontwikkeld samen met de app ontwikkelaar HIRO.” Gaat Bekenkamp door.
“HIRO had al veel ervaring met het ontwikkelen van media, muziek en e-learning apps, dus zij
waren perfect voor deze opdracht.
De 2.0 versie van de app heeft nu dezelfde premium functies als op de website, zoals het
aanpassen van de snelheid van de muziek, je eigen muziekbestanden kunnen uploaden en
moeilijke stukjes kunnen herhalen zodat je makkelijker kan oefenen.

De app en de website communiceren feilloos door de gebruikers muziekbibliotheek en
favorieten direct te synchroniseren, zodat je de nummers zowel op je telefoon als op je computer
kunt afspelen. Een nieuw toegevoegde functie geeft gebruikers, die misschien niet weten hoe je
een bepaald akkoord moet spelen, een optie om mee te spelen met een interactief akkoord
diagram voor piano, gitaar en ukelele. De akkoorden én akkoord diagrammen zijn
gesynchroniseerd met de snelheid van de muziek en met één klik kun je snel en gemakkelijk
wisselen tussen snelheden.

“Als je muzikant bent, is Chordify de ultieme app voor jou. Of je nu een
zolderkamer pingelaar bent of een professionele gitaarheld, Chordify helpt je
altijd. De nauwkeurigheid is ongelofelijk.”
— Shadowboxr, Chordify lid

Over Chordify
Chordify is een online muziekservice, die muziek van YouTube, Deezer, SoundCloud of jouw
privé collectie omzet in akkoorden. De service herkent de akkoorden uit de muziek automatisch
en zet ze op muziek in een simpele en intuïtieve muziekspeler.
Waardering en meer
De Chordify WebApp is al sinds januari 2013 online. Tot op de dag van vandaag zijn er al 6
miljoen liedjes gechordified door de gebruikers en hebben zich 825,000 mensen geregistreerd
bij de service. Dagelijks besteden gebruikers meer dan 9000 uur op Chordify en spelen ze mee
met meer dan 125,000 nummers.In de vier jaar dat Chordify bestaat heeft de startup veel
internationale waardering gekregen, wat resulteerde in het winnen van de Dutch Pitch Session
bij het Northside Festival in New York in 2014 en de San Francisco MusicTech Summit Startup
competitie in 2015. Chordify was ook geselecteerd om te pitchen tijdens de Next Web
Conference in New York en presenteerde zichzelf tijdens de SXSW Festival in Austin, TX.

Instant chords for any song - Chordify

Chordify App

OVER CHORDIFY

Chordify is an online music service, made for and by music enthusiasts, that transforms music from
YouTube, Deezer, SoundCloud, or your private collection into chords. The service automatically
recognizes chords from the audio signal, and aligns them to the music in a simple and intuitive player for
guitar, piano, and ukulele.
The Chordify web app has been up and running since January 2013. Since then, the company has grown steadily
and organically, in total welcoming over 86 million unique visitors to the platform. To date, 7 million songs have
been chordified by users and 1,200,000 people have registered to the service.
Over the course of its 5-year existence Chordify received a lot of international acclaim, winning the Dutch Pitch
Session at the Northside Festival in New York in 2014 and the San Francisco MusicTech Summit Startup
competition in 2015. They were also selected to pitch during The Next Web Conference in New York and were
showcased during the SXSW Festival in Austin, TX.
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