9. På keyboardets
baksida finns olika
anslutningar. T.ex. kan
man koppla in hörlurar.
Då bryts automatiskt
ljudet i de inbyggda
högtalarna så att ingen
annan kan höra. Det går
också att koppla in
keyboardet till en
förstärkare eller
mixerbord om man
behöver spela starkt.

Keyboardets delar
1. I de inbyggda
högtalarna hör man
ljudet. Det finns
nästan alltid två
stycken så att man
kan uppleva
”stereoeffekt”.

4. Pitchbend är en
spak som man kan
”böja” upp eller ner
tonerna.

2. Med
volymkontrollen
ställer man in
hur starkt ljudet
ska vara.

3. Display är ett
”fönster” där man
kan se vilket ljud
eller rytm som
spelas.

7. Keyboardstativ eller X-stativ är en
praktisk ställning som går att ställa in i
olika höjder. Det blir då möjligt att
antingen stå eller sitta när man spelar.

5. Tangenter är svarta eller vita. Det
är ju dessa som vi spelar på. Det
vanligaste är att det finns 61 stycken.
Men ett piano har faktiskt 88.

6. Strömadapter eller batterieliminator är en liten låda
som man kopplar in i väggen
och som gör att man slipper
använda batterier till
keyboarden.

8. Sustainpedal går att
koppla in till de flesta
keyboard. Trycker man ner
pedalen med foten håller
tonen ut tills man släpper.

Andra viktiga keyboardfakta:
* Keyboard betyder egentligen ”tangentbord”, det är samma ord som används om datorns tangentbord.
* På 1980- och 90-talet fanns det en tydlig skillnad mellan musikinstrumenten ”keyboard” , ”synth” och
”elpiano”. I en synth (egentligen synthezeiser) kunde man ändra klangerna på nästan obegränsat sätt.
Keyboardet hade ”fasta” instrumentljud (kanske ett hundratal) men istället en massa ”komp-figurer” som
styrdes med en eller flera tangenter. Elpianot hade endast några fasta ljud men fler tangenter, men
tangenterna var ”vägda” och kändes nästan som ett riktigt piano.
* Köper du ett nytt keyboard idag finns det många olika modeller som kan ha både stora ljudändringsmöjligheter och vägda tangenter och dessutom hundratals kompstilar med möjlighet att tanka hem fler från
internet eller till och med skapa egna. Detsamma gäller synthar och digitalpianon (efterträdare till elpianot).
Man kan säga att gränserna mer och mer suddats ut.
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