A karaoke útja

// Iskariotes

A karaoke célja, hogy a játékos eljátsszon/
előadjon/énekeljen egy adott zeneszámot.
Ezt teheti egyedül, esetleg duettben is vagy
éppen egy másik játékossal versenyezve. A
cél az, hogy lehetőségek szerint minél jobban
eltalálja a versenyző a dallamot és a tempót.
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Leggyakrabban az énekelendő
szöveg színesen jelenik meg a képernyőn és az épp aktuális rész valamilyen plusz kiemelést kap. Egyes programokban csak maga a zene hallható,
míg az eredeti énekes hangja nem,
illetve olyanra is van példa, hogy a szöveg lefordítva is látható.
Sajnos nem minden országban
lehet az eredeti számra karaokézni,
mert a dalok jogvédettség alatt állnak; ilyen esetekben valamilyen kísérő
dallam vagy pár alapmotívum hangzik
csak el, így Franciaországban vagy Belgiumban is ez a helyzet.

Karaoke töri
A karaoke közvetlen előfutárának
lehet tekinteni az 1961 és 1966 közt
az amerikai NBC-n futott „Sing Along
with Mitch” (Énekelj Mitch-csel) nevű
műsort. Itt gyakorlatilag Mitch Miller
és kórusa énekelte a közönség által
kért dalokat, miközben a dalszöveget
feliratozták, így az otthon ülők is énekelhettek.

A karaoke sikerét többek közt a
technikai fejlődés is előidézte, hiszen
egyre kisebb adathordozókra lehetett
egyre több zenét feltenni. Így a zene
sokkal mobilabbá vált az évtizedek
alatt, egyre többen hallgattak/hallgatunk zenét akár közlekedés közben is
így maga a zene/zenélés/éneklés iránt
is növekszik az érdeklődés. Érdemes
belegondolni, hogy az új stílusú zenei
vetélkedők felemelkedése egybeesett az MP3-as lejátszók, de még
inkább iPod lejátszok megjelenésével.
Az első zenegépet már 1967-ben
piacra dobták Japánban, de nem ért
el olyan sikert, mint várták. A bukás
egyik oka a termék ára volt, amit a magas nyersanyagárak okoztak.

Kezdetek 1971 - 1980

Maga a karaoke szó is itt, az egyik
kobei bárban született: az estére
várt zenekar nem érkezett meg, így
a közönség énekléssel szórakoztatta
magát, majd ezt elnevezték “kara
okeszutora”-nak, “üres zenekar”-nak.
Végül ez rövidült le a közismert névre.
Daisuke az első karaoke-gépét
magnetofonból szerelte össze, az
ezen való éneklés 100 jenbe került,
ekkoriban maximum 40 számot tudott a gép. Nem kell lebecsülni az
árat, hiszen akkoriban ez egy kétfogásos ebéd árát jelentette. 1980ban már 500 jenbe fájt egy éneklés
a játékosnak. Pechjére elfelejtette
levédetni az ötletet és az eljárást, így
gyakorlatilag semmilyen hasznot nem
szerzett találmányából a profitéhes
cégekkel ellentétben.

1980-as évek
A játék leginkább annak köszönhette sikerét, hogy sok hotelben
megjelent akár mint a szobák tartozéka. Így ismerkedett meg a játékkal
1975-ben egy Roberto del Rosario
nevű úriember is, aki hamar felismerte a termékben rejlő potenciált és
hamar elkészítette a saját verzióját a
„Minus-One”-t. Ő már nem csak hotelekben házalt a termékével, hanem
különböző bárokba is elvitte, ahol a
tulajok szívesen vásárolták meg az
újszerű szórakoztató gépet.

A jelenleg is ismert karaoke alapötletét a dobos Daisuke Inoue találta ki, 1971-ben Kobéban. Az ötletet
az adta, hogy Daisuke utagoe stílusú
vendéglátóipari egységekben dolgozott, amik kimondottan zenélésre
specializálódtak.
Itt
a vendégek gyakran
panaszkodtak Daisukénak, hogy nem csak
a zenét hallgatják szívesen, de énekelnének
is. A problémát leginkább az jelentette,
hogy nem mindenki
tudta fejből kedvenc
számainak a szövegét.
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A termék neve és ötlete kifejezetten a Fülöp-szigetekről származott. Ugyanis ott a
korai 1970-es években gyakori jelenség volt,
hogy a magnókazettáknak csak az egyik felén volt zene és szöveg a másik oldalán csak
instrumentális zene szólt, vagyis az eredeti
szám volt rajta ének nélkül.
Mivel a késői 1960-as és a korai 1970-es
években Japánban csak úgy özönlöttek a
Fülöp-szigeteki zenészek, így ismerté váltak
az úgynevezett minus-one-os kazetták is.
Később del Rosariónak 1983-ban és 1986ban is bíróság elé kellett állnia különböző
szabadalmi perek miatt, de az igazságszolgáltatás mindkét esetben felmentette.

1990-es évek:
a hódítás évtizede
A program egyre ismertebbé vált először Ázsiában (különösen Koreában és
Kínában) később pedig a Csendes-óceán
partjainál lévő angolszász országokban, így
az USA-ban, Ausztráliában és Kanadában.
A kezdeti lelkesedés hamar alábbhagyott
köszönhetően az akkor még böszme nagy
karaoke gépeknek. Ezt a problémát úgy
hidalták át a gyártók, hogy a programokat
különböző házimozi rendszerekbe beépítve
úgymond bónuszként vagy ajándékként adták a vásárlóknak.

Technikai háttér

MIDI fájlok

A legfontosabb dolog egy audió bemenetet tartalmazó gép beszerzése, valamint
ha lehetőség van rá akkor egy audió kimenet magának a zenének, de ez nem feltétel.
A legtöbb programban meg lehet adni azt a
bizonyos vokális tartományt, amin belül szeretne énekelni a játékos, de a tempót már
nem lehet piszkálni, bár a régebbi programokon még azt is be lehetett állítani. Érdemes mindent végigvizsgálni, mert különben
csak gyenge teljesítményt fog rögzíteni a
gép, ami nem jó.
Az 1980-as és az 1990-es évek elején a
Pioneer gyártotta a legjobb minőségű karaoke gépeket, ekkoriban leginkább azon volt
a hangsúly, hogy a gépek minél több formátumot le tudjanak játszani, így akár CD-t
vagy VCD-t. is. Az áttörést 1992-ben hozta
el a Taito cég X2000-es masinája, aminek
nem volt olyan jó grafikája, mint a Pioneer
gépeknek és nem is tudott annyi hordozót

A fájl formátumok „MIDI Karaoke” kiterjesztésbe kerülnek, ezt a formátumot használják az olyan programok, mint például: Encore! Karaoke Player , KMid vagy PyKaraoke.
Ezeket az interneten könnyű küldözgetni,
mivel kisméretű “kottafájlokról” van szó.
lejátszani, ugyanakkor sokkal kisebb volt és
ami még fontosabb: folyamatosan lehetett
frissíteni a tartalmát. 1997-ben megjelent
az első internetes karaoke oldal is, majd
1998 óta már az MP3-as számokat is le tudják játszani a karaoke gépek.

Karaoke gépek
Jelenleg is több karaoke-gép gyártó van
a piacon, pl. az LG, az Evolution, az AST, a
MadBoy vagy a Daewoo.

Optikai adathordozók
A két alapvető optikai adathordozó a
DVD és a CD. Mindkét hordozó esetében
a legfontosabb, hogy milyen hangkártyát
használunk a számítógépen vagy a hangszeren. Érdemes odafigyelni a hangsávokra
is. Egyes programok a mono hangzást csak
próbának tartják, tehát nem lehet vele játszani, a sztereónál a hangnyomás szintre
érdemes odafigyelni, hogy ne legyen különbség a kettő közt.
A Yamaha, a Roland, a Korg és a Kurzwell
hangszerein természetesen jó minőségű
hangkártyák találhatóak, az itt felvett hangok WMA formátumba kerülnek, a profi
énekesek is ezt a formátumot használják
hangfelvételkor.

Karaoke VCD
Ez a megoldás leginkább Délkelet-Ázsiában ismert, olcsósága miatt kedvelik a felhasználók. Továbbá azért is népszerű, mert
rengeteg kantoni operaszám található meg
ezen a platformon, így Makaóban, Hongkongban és Kínában nagyon kedvelt.

EMP
Ez az egyik legfelkapottabb formátum
és ezt használja az Encore! Karaoke Player
is. Ez magában foglalja a hangsávot (mínusz
dallam vokál), a karaoke bárokban leginkább
ezt a formátumot használják különösen
filmzenékhez.
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Játékok

A játék során különböző szinteket lehet
elérni: a legalacsonyabbnál 12.500 pontért
járó arany felvételt kapunk, a maximális
50.000 pontért már gyémánt fokozat jár. De
a Karaoke Revolution Presents: American
Idol Encore 2-ben akár 100.000 pontot is
gyűjthet, aki elég ügyes hozzá.

Az első karaoke játékot a Nintendo hozta ki 1987-ben, a játék többszintes volt és
természetesen a pontosságot jutalmazta. A
játékból 1988-ban egy második rész is kijött.
Érdekesség, hogy a dalokat 8 bites formátumba csomagolták össze.
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A játék legnagyobb erőssége, hogy a
számokat a valódi előadóktól halljuk, míg a
háttérben az igazi videoklip megy, ha van a
számhoz természetesen. Maga a játék 2004ben jött ki a London Studio fejlsztése alatt.
A játékban lehetőség van egyedüli éneklésre, duettre, párbajra, freestyle-ra (csak zene
szól, de úgy énekelsz, ahogyan akarsz) és
csapat éneklésre is. Az első verzióban még
egy egész énekesi karriert is végigvihetett
az ember. További érdekessége az Eye Toy
nevű funkció, ami arra való, hogy a játékos
saját magát nézhesse, miközben énekel. Ennél a játéknál a maximális pontszám 10.000
pont.

Az egyik legismertebb játék a Karaoke
Revolution, mely PlayStation 2 , PlayStation 3 , Nintendo GameCube , Wii , Xbox ,
és Xbox 360 platformokra is kijött. A játék
nagy előnye, hogy nem vizsgálja a kiejtést,
csupán az eltalált hangsávot figyeli, ugyanakkor eredeti számokat nem tartalmazott,
csak „profi amatőrök” énekeltek rajta.
A játék egyik erőssége a koncert élmény
visszaadása. Minél jobban éneklik az adott
számot a virtuális közönség egyre jobban
és jobban ünnepli az énekest akár ütemes
tapssal is. Ha viszont a játékos rosszul teljesít, akkor a közönség fújolhat, sőt ha nagyon
rossz a produkció, akkor otthagyják a koncerttermet és a játéknak vége.
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Számlistája jelenleg több mint 1000 zeneszámot tartalmaz. A játék összesen harmincöt verziót élt meg, így van külön Abba verzió, nyolcvanas évek slágereit feldolgozó,
vagy akár latin számokat tartalmazó verzió
is. De PS2-re egy kimondottan anime verzió
is készült.

Power Point Karaoke
Ez nem egy hivatalos játék, hanem sokkal inkább egy közösségi játék. A feladat a
következő: egy játékmester egy vagy több
diára éneksorokat tesz fel - nem feltétlenül
helyes sorrendben - majd ezeket soronként
beúsztatva mutatja meg az énekesnek, akinek így rögtönöznie kell. Ennél a karaokénál
már némi színészi, mondhatni improvizációs
tehetségre van szükség.
A kifejezést lehet használni azokra az
egyetemi előadókra/diákokra is, akik csupán
az előadásuk pillanatában szembesülnek azzal, hogy mi is van a különböző diákon, így
szinte az egész előadást felolvassák.

Folytatás a következő oldalon!
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Egyéb platformok
Karaoke a tévében
A sorozatok nyitó és záró számainak
feliratozása leginkább a 2000-es évektől
terjedt el Japánban, bár animék esetében
korábban is találkozhattunk ezzel.

Karaoke az interneten
2003-ban jelentek meg az első olyan
honlapok, amik segítségével az online térben is lehet énekelni, sőt az éppen éneklő
személy hallgatására és akár pontozására is
lehetőség van.

Karaoke kocsiban
Természetesen a nagyobb limuzinokban
vagy buszokon bőven lehet találni ilyen berendezéseket, de személygépkocsiban ez
ritka. Ilyen technikai megoldással először
a kínai Geely Automobil állt ki 2003-ban a
Beauty Leopard nevű autójával (a céget
nem kell lenézni, ők birtokolják pl. a Volvót
is). A karaoke extrával felszerelt kocsikat
elsősorban taxisoknak ajánlják Kínában és
Finnországban.

Érdektelen érdekességek
A csoprotos karaoke éneklést az Egyesült Királyságban található Staffordshire egyik szállodájában állították fel: 2009. december 30. és 2010. február 1. között 781 óra 31 percig
énekeltek.
Az egyéni világrekordot az olasz Leonardo Polverelli állította fel. 2011-ben összesen
1295 dalt énekelt el 101 óra 59 perc és 15 másodpercen keresztül.
Robbie Williams számára karaokéztak egyszerre a legtöbben. 2003-ban Knebworthben
120000-en énekelték a Strong című számot.
A leghosszabb karaoke maraton rekordját Magyarország tartja. 1011 óra, 1 percig tartott
2011. július 20. és 2011. augusztus 31. között. Minden dal hosszabb volt 3 percnél. A dalok
elhangzásuktól számított 2 órán belül nem hangozhattak el újból.

Karaoke mobilon
A lényeg nagyon egyszerű: Midi fájlban
lévő számokat lehet énekelni a mobiltelefon segítségével. Az első ilyen játék 2003ban egy kínai gyártótól jelent meg. Jelenleg
már több Nokia, Android illetve iPhone készüléken is elérhető a termék.
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