Jamulus basics:
Samen online zingen in real time is mogelijk!
(Zelfs voor grote groepen)
KBZON V1

Disclaimer: alle beschrijvingen zijn gebaseerd op mijn eigen ervaringen, ik heb een Mac-mini computer.

A. INTRODUCTIE
Jamulus is software waarmee samen online in real time kan worden gemusiceerd. Dit kan doordat met Jamulus
de vertraging heel klein is (“low latency”). Op platforms als Zoom is de vertraging te groot om samen te kunnen
musiceren. Daarom vind ik Jamulus een waardevolle aanvulling op Zoom. Het is namelijk mogelijk om de audio
van Jamulus in Zoom te laten horen, zodat de zangers zonder Jamulus mee kunnen zingen. Je kunt dus weer
echt repeteren!
Het kost even tijd om Jamulus effectief te laten werken, maar ik vind het allemaal waard. Sinds ik met Jamulus
werk halen zowel ik als mijn zangers meer plezier en energie uit de repetities dan met alleen Zoom.

B. BENODIGDHEDEN:
1) Een computer met snelle internetverbinding, BEKABELD
Jamulus is geschikt voor Windows-, Mac- of Linux-computers. Internet via glasvezel en kabel geven de
beste resultaten, ADSL is langzamer.
Verbind de computer met een ethernetkabel aan de router. Let op: controleer of wifi op de computer
echt uitstaat! Bij sommige computers moet je dat handmatig doen.
Geen wifi of tablets gebruiken.
Wifi kan wel heel snel zijn, maar zorgt vaak voor haperingen in het geluid, de verbinding is instabiel. Op
tablets is het niet mogelijk om Jamulus te installeren. Je kunt het wel gebruiken icm een raspberry pi
(meer hierover bij deel F).
2) Koptelefoon aan snoer (geen bluetooth)
Een koptelefoon is noodzakelijk om rondzingen te voorkomen. De meeste telefoonoortjes zijn prima,
maar kunnen ruis veroorzaken (Apple oortjes zijn overigens goed). Gebruik geen bluetooth, want dat
veroorzaakt extra vertraging.
3) Microfoon aan snoer
Voor het beste geluid: investeer in een externe geluidskaart (audio interface) met aparte microfoon, of
een goede usb-microfoon met koptelefoonpoort, of een usb-all-in-one headset. Er zijn vele verkrijgbaar in
alle prijsklassen. De goedkoopste audio interface die geschikt is voor Jamulus is de Behringer UM22 en
kost ongeveer €40.
Telefoonoortjes met ingebouwde microfoon werken ook, maar de geluidskwaliteit is minder en ze kunnen
in combinatie met een Windowscomputer storing veroorzaken (uitzondering: Macbook icm Appleoortjes).
4) JAMULUS SOFTWARE
Download de software op https://jamulus.io/ (MacOSX, Windows10 of Linux).
BELANGRIJK voor Windows computers:
Wanneer je geen audio interface hebt heeft je computer een extra ASIO-driver (Audio Stream
Input/Output) nodig. Aan te bevelen is een externe geluidskaart (audio interface), maar als je die niet
hebt beveelt Jamulus hiervoor de software ASIO4ALL aan, te downloaden via hun website:
https://jamulus.io/wiki/Installation-for-Windows. Installeer deze voordat je Jamulus installeert, volg de
instructies op de website.
5) JAMULUS SERVER

1

Zangers kunnen samen zingen door middel van een Jamulusserver, je virtuele repetitielokaal. De software
hiervoor vind je ook op https://jamulus.io/
Server zelf bouwen:
Als je - net als ik - niet zo technisch bent, zoek dan iemand om het voor jou te doen. In veel gevallen is er
een bekende met een technische/digitale achtergrond in de buurt. (Zo nee, informeer op Facebookpagina
“Tips&Tricks online repetities”).
Je kunt een server bouwen op je eigen computer, mits deze zeer snel is en wanneer je internet via
glasvezel hebt. Ook is het mogelijk om te betalen voor serverruimte in de cloud en een zogenaamde
cloudserver te bouwen. Deze kun je zelf zo groot maken als je wilt (en de kosten door het koor laten
betalen, goedkoper dan zaalhuur). Enkele bekende providers waar je een cloudserver kunt bouwen zijn:
Google Cloud (de duurste, maar in mijn ervaring erg stabiel), VULTR en TransIP. Van de servers die je zelf
bouwt kun je instellen of je ze openbaar of privé maakt.
Privéserver:
Een privé server is alleen zichtbaar en toegankelijk voor degene die de link heeft.
Openbare server:
Een openbare server is zichtbaar voor iedereen. Dit betekent dus dat iedereen zomaar bij je “binnen kan
komen”. Als je aan het jammen of improviseren bent kan dat leuk zijn, maar als je Jamulus alleen gebruikt
voor koorrepetities wil je dat misschien niet. In dat geval is het wijs om een privéserver te maken.
Zorg ervoor dat de server genoeg capaciteit heeft voor het aantal deelnemers!
Er zijn diverse openbare servers die je kunt gebruiken wanneer ze niet bezet zijn. Uiteraard moet je er
weer uit wanneer de eigenaar online komt, maar het is een mooie gelegenheid om Jamulus te
onderzoeken voordat je beslist of je er mee gaat werken.
Het is ook mogelijk om te verbinden met een server die wél in gebruik is en mee te luisteren. Er zijn
fantastische jamsessies, misschien mag je zelfs meedoen NB: Demp jezelf dan wel eerst voordat je
verbindt en vraag in de chat even of het goed is dat je komt luisteren. Blijf beleefd!
Gratis server huren:
Sinds een paar maanden kun je ook een goede cloudserver gratis huren voor 1 of 2 uur, bij resp.
https://melomax.live/ en https://koord.live/. Dit is heel handig als je Jamulus wilt uitproberen, of
wanneer je geen eigen server wilt/kunt maken.
Je maakt een account aan, selecteert de plaats van de dichtstbijzijnde server ontvangt binnen 5 minuten
een IP-adres van de server. Als de tijd om is verbreekt de verbinding automatisch.
Het voordeel van deze gratis servers is dat de geluidskwaliteit zeer goed is en het aantal deelnemers
onbeperkt is. Het nadeel is dat je aan de een (Melomax) of twee (Koord) vast zit en dat je daarna een
nieuw IP-adres moet aanvragen.
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C. VERBINDEN MET JAMULUS
1) Open Jamulus. Je ziet dan je persoonlijke mixer/mengpaneel, waar elke deelnemer die met dezelfde
server verbindt in beeld komt:

2) Klik op “CONNECT” en er verschijnt een lijst met openbare servers.

De groene getallen zijn de zgn. “ping”-tijden: de vertraging die wordt veroorzaakt door de internetverbinding.
De servers net de laagste pingtijden staan bovenaan. Hoe lager de “ping” hoe meer “real time” je kunt zingen.
Wees je er wel van bewust dat er altijd een heel klein beetje vertraging zal zijn.
In de derde kolom zie je twee getallen: rechts het aantal beschikbare plaatsen op de server en links het aantal
personen dat op dat moment aanwezig is.
Als je een privéserver hebt: typ in het vak “SERVER ADDRESS” de servernaam of IP-adres in en klik op
“CONNECT/VERBINDEN”. Je bent nu verbonden met je server en bent bijna klaar om te jammen.
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D. INSTELLINGEN
Wanneer je met de server bent verbonden verschijnt er een zgn. fader (volumeschuif) met de naam “NO
NAME”. Deze naam kun je veranderen door te gaan naar: View/bekijk > my profile/mijn profiel. In dit menu
kun je indien gewenst ook je stemsoort, land en vaardigheid selecteren. Jamulus onthoudt deze instellingen,
dus je hoeft het maar 1x in te vullen.
Voor elke zanger die met dezelfde server verbindt verschijnt er een nieuwe fader op je mengpaneel. Hier kun je
naar wens de balans instellen. Jij bent de enige die deze balans hoort, dus je kunt zelf bepalen wie je harder of
zachter zet.

Schuif de fader omhoog en zeg iets in je microfoon. Je hoort als het goed is nu je eigen stem terug in de
koptelefoon. Afhankelijk van je verbinding en apparatuur hoor je die vrijwel tegelijk met jouw eigen stem of
iets later terug. Dit is het geluid dat de server terugstuurt naar jou. Als je je eigen stem hoort, dan is je
input/output in Jamulus goed ingesteld.
Als je je stem niet hoort: Klik linksonder op je mengpaneel op “SETTINGS/INSTELLINGEN” en selecteer
vervolgens de juiste input en output. (Bij windowscomputers: klik hiervoor door naar de ASIO-settings,
linksonder. Hier kun je input en output veranderen)
Je bent er bijna!
Rechtsonder zie je “Ping time” en “Overall delay”. Deze getallen veranderen steeds een klein beetje, dit hoort
zo. Hou vooral je overall delay in de gaten. Zolang die onder de 50ms blijft kun je prima zingen, maar als het
hoger wordt wordt het lastiger. Rond de 25ms of lager is ideaal.
Let op: Als de overall delay alle kanten op springt, bijvoorbeeld van 50 naar 110 en weer terug naar 60, enz dan
zit je computer waarschijnlijk nog op wifi aangesloten, ook al zit je kabel erin. Check nogmaals of de wifi echt
uitstaat.
Als laatste stap passen we eventuele storingen aan, met de buffersettings.
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We willen namelijk een zo helder mogelijk geluid, maar we willen ook de laagste latency. Het probleem is
echter: hoe groter de buffers, hoe beter het geluid, maar… hoe hoger de latency. Dat is je “speelveld” en het
kan even duren om de ideale settings te bepalen. Maar geeft niet op!
Nu ben je klaar om te Jammen!

E. Handig voor dirigenten:
HYBRIDE REPETITIES MET JAMULUS EN ZOOM
Jamulus audio in Zoom importeren mbv BLACKHOLE (voor Mac)
(Zie voor combineren met Windows de diverse Facebookpagina’s, zie punt G)

Voor zangers op Zoom die niet met Jamulus zijn verbonden is het heel fijn om de “Jamuli” te horen,
zodat ze met hen mee kunnen zingen ipv met de dirigent/mp3/enz.
Er zijn verschillende manieren om dit voor elkaar te krijgen, afhankelijk van je materiaal en software.
Hieronder beschrijf ik hoe ik het doe.
Het maakt overigens niet uit wie dit doet, maar:
BELANGRIJK: degene die dit doet moet de balans regelen op zijn mengpaneel, want dat is het geluid
dat wordt doorgestuurd naar Zoom.
Disclaimer:
Er is een kans dat Blackhole op jouw computer niet werkt. Check de diverse FB-pagina’s voor andere opties
BlACKHOLE STAPPENPLAN:
Stap 1 Download de virtuele audio driver Blackhole:
https://existential.audio/blackhole/?pk_campaign=github&pk_kwd=readme
Stap 2 Maak een “multi output device/apparaat”:
Ga hiervoor naar de app “audio/midi set up” op je Mac.
Dit scherm verschijnt:

Klik linksonder op het plusje + Selecteer 1) Blackhole en 2) je audio interface. Als je geen interface hebt,
selecteer dan “built in output”.
Tip van gebruikers: wanneer “multi output device” niet werkt, probeer dan “aggregated device/ samengesteld
apparaat”
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Stap 3 Ga naar Jamulus and selecteer:
Input: audio interface (of “built in input” als je geen interface hebt)
Output: multi output device
Stap 4 Ga naar Zoom en selecteer:
Microfoon: Blackhole
Speaker: audio interface (of als je die niet hebt: “built in output/headphones”)
Stap 5 Controleer dat jij met de Zoomaudio verbonden blijft, want anders kun jij het geluid niet doorgeven,
maar de rest van de Jamuli NIET! (anders hoort iedereen hen over zowel Jamulus als Zoom in een
vervelende echo)
BELANGRIJK:
Wanneer Zoom wordt opgestart vraagt Zoom om met de audio te verbinden. Degenen die geen host zijn
moeten dit NIET doen en de popup gewoon wegklikken. Mocht iemand toch onverhoopt zijn verbonden met
de audio, dan gaat “disconnecten” als volgt:
Klik op de pijl linksonder naast de “MUTE”knop en selecteer “LEAVE AUDIO”.
Als je rode “mute”icoontje naast je naam is verdwenen, dan weet je dat je niet meer met Zoom bent
verbonden, maar alleen met Jamulus.
Nu ben je klaar voor de hybride JamZoom-repetitie!
Met deze instelling kunnen de zangers zonder Jamulus het koortje in Jamulus horen. Jij als host hoort zowel de
Jamulus- als de Zoomaudio. Enige nadeel van deze opstelling: Zoom hoort Jamulus, maar andersom niet. Dus
als er vragen komen uit Zoom, dan zal de host dit door moeten geven. Of je kunt je chat gebruiken voor vragen.

F. JAMULUS OP EEN RASPBERRY PI
Wat nu als je geen zin hebt in het “gedoe” met instellingen? Of wanneer je een heel oude computer hebt? Of
wanneer je bijvoorbeeld werkcomputer hebt, waarop je niets mag installeren?
De oplossing is: Raspberry Pi.
The Raspberry Pi is een heel kleine computer die je zelf kunt programmeren. Als je hierop Jamulus installeert
kun je je computer omzeilen.

Software:
https://github.com/kdoren/jambox-pi-gen or (dutch) www.sijben.dev/jamulus
-

Hoe werkt het:
Verbindt de Raspberri Pi met je router, met een ethernetkabel.
Plug een audio interface in met jouw microfoon & koptelefoon, OF:
Plug een usb-microfoon in, met daarin een koptelefoon, OF:
Plug een all-in-one usb-headset in
En… That’s it. Je bent klaar om te jammen!
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De Raspberry Pi stuur je aan via een weblink die je kunt bereiken op je computer/tablet/chromebook. Hou er
rekening mee, dat wanneer je met een grote groep bent een tabletscherm te klein kan zijn om alles te zien.

G. BRONNEN EN HANDIGE WEBSITES

Over werken met Jamulus:
Jamulus software en helpdesk: https://jamulus.io/
Tips & Tricks online repetitites - Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=tips%26tricks online
repetities
Jamulus Official Group - Facebook: https://www.facebook.com/groups/619274602254947
Jamulus Choral Community - Facebook: https://www.facebook.com/groups/jamuluschoralcommunity
Over de Raspberry Pi:
Jan Smale (totaal “ontzorgpakket” via JamnSing): www.zingenmetjan.nl/jamnsing of
Paul Sijben (voor degenen de de Raspberry Pi al kennen): www.sijben.dev/jamulus
Inspirerende links
Jamulus WorldJam (wekelijkse internationaal open podium):
https://www.facebook.com/groups/JamulusWorldJam
https://worldjam.vip/homepage.php
BALK Vocaal Digitaal - online Jamulus-festival (21-03-2021):
https://www.youtube.com/watch?v=xqb-rJo6-h8&t=6s
Jamulus Bigband (Zweden):
https://www.facebook.com/search/top?q=jamulus%20storband
Tulips from IKEA (Zweeds-Nederlande vocaal kwartet):
https://www.youtube.com/watch?v=3r9-lu5Iq74

Blijf zingen, heel veel plezier!
Petra Limon
april 2021
petra@zestformusic.nl

Dit document heb ik zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, met als doel de basics van Jamulus uit te lichten
en is gebaseerd op mijn eigen ervaringen.
Mocht je aanvullingen hebben of onjuistheden zien, dan stel ik het op prijs als je mij dit laat weten.
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