
 



 



 

 

 

Evolutie en duurzaamheid in orgelbouw 
opnieuw gedefinieerd 

De beslissing om een Böhm-orgel te kopen wordt vaak geassocieerd met de 

wens om het instrument vele jaren te bespelen. Dit is niet alleen een puur 

muzikaal voordeel, maar betekent ook duurzaamheid. Want met Böhm is zelfs 

voor een omvangrijke verdere ontwikkeling geen wisseling van instrument 

nodig. Grondstoffen worden gespaard, het milieu dankt u. 

Met de Sempra 2.0 krijgt u nu een optimalisatie van het orgel aangeboden van 

waarschijnlijk ongekende omvang. 

Wanneer u het bedieningspaneel bekijkt, zult u zien dat u muziek kunt blijven 

maken met het vertrouwde en zeker uniek gebruiksgemak - als u al een 

Sempra bezit. Als u nog geen Sempra bespeelt, heeft u nu alle reden om voor 

deze uitzonderlijke orgel- en keyboard generatie te kiezen. De waarden van 

Sempra 2.0 zitten aan de binnenkant. 

          

        

      

          

            

Tegelijkertijd zijn de ontwikkelaars begonnen met het implementeren van actuele wensen van de muzikanten, bijv. om het 

maken en bewerken van Styles te optimaliseren. De motivatie van het team groeide met elke muzikale en technische 

verbetering. De vreugde om te werken voor Sempra 2.0 werkte aanstekelijk op het hele team, in de meest positieve zin. 

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het merk Böhm presenteren wij u graag het resultaat: 
Waarschijnlijk is nog nooit een orgel zo veelzijdig, zo klankvol en zo muzikaal geweest! 
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In het voorjaar van 2020 nam ons team van ontwikkelaars en musici een
gigantische taak op zich. De eis was om het uitstekende Sempra-Orgel en de Keyboard-generatie aanzienlijk te upgraden. 
Aangezien de technische mogelijkheden en het beste bedieningscomfort al voorhanden waren, lag de lat hoog. De Sempra 
naar een nog hoger muzikaal niveau tillen stond bovenaan en met grote letters op de "to do" lijst. Dus begonnen de 
muzikanten met het creëren van nieuwe muzikale data zoals SONG Presets, Styles en Sounds.



 
 

 
We willen u hier niet vervelen met een uitgebreide bedienhandleiding, maar geniet van 
een   overzicht van de vernieuwingen in Sempra 2.0: 

  
 

1. Nieuwe klanken: Er zijn meer dan 80 nieuwe klanken toegevoegd. Geniet van 
romantische strijkers met een concertzaal gevoel, moderne synthesizers voor Schlager 
en Popmuziek, nieuwe effect gitaren en nog veel meer. Bovendien zijn in meer dan 200 
bestaande klanken detail optimalisaties doorgevoerd. 

 
2. 6 nieuwe Pro Drumkits met veel nieuwe Drums Samples uit de         genres Dance, Pop 

of Electro- Pop verrijken de Style sectie. Voor Vintage vrienden, de originele Böhmat 
Drum Klanken uit alle tijdperken zijn nu inbegrepen. Natuurlijk zijn de moderne 
Drumsets in veel Styles op een muzikaal zinvolle manier gebruikt. 

 
3. Een omvangrijke collectie nieuwe Styles (en wat bestaand materiaal) klinkt in perfectie 

om een solide basis te leggen voor je muziek. De nieuwe Styles van de SEMPRA 2.0 
generatie hebben 4 Intro’s en Endings. In bijna alle Styles kunnen verschillende 
partituren voor majeur en mineur klinken in Intro- en Ending Phrases. 
De Bridge functie is nu gevuld met passend partituur materiaal voor elke Style. Voor 
elke Style is dus een andere Fill/Break variatie beschikbaar. De Bridge is overwegend 
één maat lang. Er zijn echter ook Bridge partituren met maximaal 8 maten. 
De gehele begeleiding heeft enorm aan perfectie aan muzikaliteit gewonnen. Zinvol 
gebruikte bas- septiem partituren zijn echt leuk, vooral in de Fills, en ze laten het spel 
zo mooi levendig lijken. Overigens: als u alle partituren achter elkaar wilt beluisteren, 
zult u zeker meer dan 10 uur nodig hebben. 
Uitgebreide akkoord herkenning: Nog meer akkoorden dan voorheen worden herkend. 
Deze uitbreiding heeft ook invloed op de Solochord- Harmonieën. 

 
4. Nieuwe Solochord functies: Het Solochord wordt het SempraChord en is nu het 

perfecte hulpmiddel om blaas- of strijkerssecties authentiek weer te geven. Er zijn geen 
speelvaardigheden vereist. SempraChord kan uw strijkers, saxofoon of koperensemble 
muzikaal en natuurgetrouw weergeven, omdat SempraChord het akkoord in maximaal 
4 delen opsplitst, terwijl u slechts met één vinger speelt! Speel met SempraChord alsof 
je met meerdere “muzikanten” speelt, perfect afgestemd qua volume, ruimtelijke 
ordening en vele details om je oren te strelen. Wij hebben deze unieke speelhulp in 
talrijke registraties voor u voorgeprogrammeerd. Gewoon spelen en genieten. 
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5. Gesplitste Pad Sound Parts bij gebruik van één-vinger-begeleiding. De parts Lower-left 1 en Lower-left 2 

(evenals Lower-left 3) met de bijbehorende part equipment) kunnen nu optioneel voor nog meer levendigheid 

zorgen door de akkoordtonen onderling te verdelen. 

 

6. SEMPRA Style-Basics: Bij elke Style vindt u 4 registratie suggesties (vergelijkbaar met One-Touch Presets). Dit 
betekent dat de klank onmiddellijk past bij de Style en dat u zich tijdens het spelen muzikaal kunt uitleven. 

 

7. SEMPRA Sound-Basics: 162 hoogst muzikale nieuwe basisregistraties, die niet titel- maar klank gebonden zijn, 
dienen als Sempra Sound-Basics voor eenvoudige realisatie van uw eigen creaties. De nieuwe klanken van 
Sempra 2.0 en ook de nieuwe “SempraChord” speelhulp zijn hier natuurlijk uitgebreid gebruikt. 
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8. SEMPRA SONGs: De nieuwe Songlijst met 6 registraties per titel. We hebben een zeer aantrekkelijk repertoire
 samengesteld uit de Songs die het meest door onze klanten worden gespeeld. Elke titel suggestie biedt u nu 6
 registraties. Evenals de nieuwe registraties van Styl e-Basics en de Sound-Basics brengen voorbeelden van de
 Songlijst u een onuitputtelijke bron van ideeën. Meer dan 2000 registraties in Sempra 2.0 zijn speciaal voor
 deze versie nieuw gemaakt en klinken
 perfect. Dankzij de uitgebalanceerde
 afstemming kunt u onze Fabrieks-
 Presets (registraties) zonder moeite
 gebruiken als basis voor uw eigen
 ideeën.              
 Want niets past zo perfect bij je spel
 als je eigen registraties.

9. Nog uitgebreidere sorteerfuncties voor
 het vinden van registraties en Song
 suggesties: De sorteerfuncties zijn
 uitgebreid, zodat u de gewenste
 registratie nog sneller kunt vinden. Een
 waardevolle winst aan comfort, want
 Sempra 2.0 biedt u nu al enkele
 duizenden registraties “vanaf Fabriek”!



 

 

- nu in elk nieuw instrument 
 en natuurlijk ook als Upgrade voor bestaande    
 

             

                

         

                   

     

           

 

Op dit punt zullen bezitters van sommige orgels of keyboards van andere merken het 

terechte bezwaar maken - misschien uit eigen ervaring - "Maar wat gebeurt er met mijn 

eigen bestanden als ik overschakel op de nieuwe versie? Zullen ze dan nog werken, of past 

niets meer bij elkaar?" Vrees niet! Ook hier biedt het superieure Sempra-concept de 

perfecte - en in deze vorm unieke - oplossing op de markt: 

Laat gewoon uw bestaande bestanden in de vorige gebruikersaccount staan en installeer de 

bestanden van de nieuwe versie 2.0 in een nieuwe, afzonderlijke gebruikersaccount. Op 

deze manier "behoudt" u zowel uw vorige orgel en kunt u bovendien ten volle genieten van 

alle voordelen van de nieuwe versie 2.0 - zonder u zorgen te maken over eventuele 

compatibiliteitsproblemen. Gewoon geniaal, is het niet? Geleidelijk aan kunt u dan uw 

vorige registraties, Styles enz. importeren in de nieuwe 2.0 account en ze Upgraden met de 

nieuwe mogelijkheden. Zo werkt een perfect Upgrade-concept - althans bij Sempra! 
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Orgels en Keyboards!

Nieuwe klanken en nieuwe speelmogelijkheden, zelfs nieuwe technologieën, ook na jaren nog in het bestaande en gekoesterde instrument te 
kunnen integreren - dat is waar het merk Böhm al 65 jaar als geen ander voor staat! En dit geldt ook en vooral voor Sempra 2.0! Download 
eenvoudig de nieuwe versie en de verder verbeterde muzikaliteit als Software-Upgrade naar uw bestaande Sempra-Orgel of Keyboard. Het 
maakt niet uit of uw instrument al is uitgerust met de huidige Amadeus Pro toongeneratie en de nieuwe D-MiX voorversterker, of nog met 
Amadeus2 en de Crystalmixer. Na de upgrade beschikt uw Sempra over dezelfde nieuwe
Styles, Sounds, Registraties en functies van versie 2.0 als een nieuw instrument - zonder beperkingen!



 

 

Nog meer nieuwe software-aanvullingen, 
met en ook zonder Upgrade naar  
 
De volgende uitbreidingen kunnen - ook los van de nieuwe versie 2.0 - heel eenvoudig via een 
app-code in elke Sempra worden geïntegreerd: 
 
De nieuwe "Easy-Editor Styles" 
 

• User Drumsets: 2 user Drumsets per Style/Playback bieden handige uitwisseling van 
individuele Drum Sounds en geoptimaliseerde volumeregeling per Drum instrument. 
Deze functies zijn interessant als u bijvoorbeeld tijdens het mixen een andere Snare of 
Bassdrum wilt gebruiken, of als u het volume van afzonderlijke Drumsound wilt 
verhogen of verlagen. Op die manier kunt u uw Styles en ook Playbacks (Midifiles) nog 
gedetailleerder aanpassen. 

 

• Nieuwe Editor functies voor het inspelen van nieuwe Styles. Dynamiek waarden 
kunnen vooraf worden gedefinieerd, zodat constante waarden een solide basis 
vormen voor uw nieuwe Style. Uw opname kan beginnen op een punt van uw keuze in 
de Style- Sequence. Vooral bij langere frasen kan het erg handig zijn om niet alles te 
hoeven doorluisteren. De opname van Aftertouch gegevens kan in elk Style Part vooraf 
worden uitgeschakeld.   

 

• Nieuwe comfortfuncties om uw eigen Styles te optimaliseren. De nabewerking van 
bestaand materiaal of eigen Style opnames is nu al optimaal geregeld in Sempra 2.0, 
zonder dat u daarvoor een PC hoeft te gebruiken. Overigens: alle nieuwe Styles of zelfs 
de meest uitgebreide wijzigingen werden uitsluitend door onze muzikanten 
rechtstreeks in Sempra opgenomen en bewerkt. De nieuwe comfort parameters voor 
Style bewerking zijn uiterst efficiënt en maken het bewerken tot kinderspel: 

 
De functies van de "Easy-Editor Styles" in detail: 

• Instelbare dynamiek tijdens het opnemen 

• Vrije  startpositie bij het opnemen 

• Opname ook zonder Aftertouch 

• Edit-Functies:  
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D-MiX-Rotor – Het Rotor geluid dat je kunt voelen! 
 
Met deze nieuwe app kunt u uw eigen fantastisch klinkende virtuele Rotor- kabinetten met afzonderlijk 
regelbare bas- en hoge toon luidsprekers toevoegen aan uw Sempra's D-MiX digitale mixer. 
Vooral de vele Amadeus Pro Orgel Sounds profiteren van de speciale effect kwaliteit van de D-MiX 
Rotor. Hiervoor krijgt u met de app ook een passende Sound Update voor de Amadeus Klank- generatie, 
waarmee de Rotor Orgel Sounds in de Amadeus naar de D-MiX Rotor worden geleid. Maar als u over een 
Amadeus Sound Editor beschikt, kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om andere Amadeus-Sounds of uw 
eigen Amadeus-Sounds via de D-MiX Rotor te laten leiden. U zult versteld staan van het fantastische klank 
resultaat, vooral omdat de D-MiX Rotor u talloze "effectieve" parameters biedt waarmee u precies "uw" 
Rotor-Sound kunt vinden en vervolgens opslaan als een Effect-Preset.  
Maar de D-MiX Rotor kan ook worden gebruikt als een extra Effect voor de RealOrgan Drawbar Sound 
Module (vanaf versie. 5.631). In het RealOrgan menu kunt u de D-MiX Rotor toevoegen in verschillende 
intensiteit stappen, afhankelijk van het type orgel, of crossfaden van het interne Rotor Effect van het 
RealOrgan naar de D-MiX Rotor. Op deze manier zijn interessante dubbele-Rotor klanken mogelijk door 
beide Effecten over elkaar heen te leggen - een waar speeltuin voor elke fan van het legendarische 
Tonewheel en Transistor Drawbar Sound! 

 

De mogelijkheden van de D-MiX Rotor App in één overzicht: 
 

• 32 Fabrieks- en 32 User Presets (10 fabrieks- Rotor-Presets al vooraf geïnstalleerd) 

• Bas en hoge-toon Rotor volledig instelbaar via talrijke parameters, volumebalans tussen beide 
Rotors vrij instelbaar 

• Reverb (nagalm) keuze voor of na de Rotor Cabinet positioneerbaar 

• Editeerbare vervorming  

• D-MiX Rotor kan worden gebruikt voor Amadeus Sounds. Sound Update voor de fabrieks- 
ingestelde Amadeus Rotor orgel Sounds inbegrepen.  

• Met bestaande Amadeus Sound Editor: Alle Sounds van Amadeus kunnen naar de D-MiX Rotor 
worden geleid 

• D-MiX Rotor kan ook worden gebruikt voor RealOrgan (vanaf versie 5.631) 

• Met bestaande quadrofonie: De D-MiX Rotor kan vrij tussen de voor- en achter kanalen 
worden gepositioneerd. 

• D-MiX Rotor kan ook worden gebruikt voor de line ingang. 

8



 
 

 
Karaoke en Lyric tekstweergave 
 
Zodat je nooit meer zonder woorden zit als je muziek maakt: Deze app activeert de Lyric-
knop op het bedieningspaneel van uw Sempra. Geeft lettergreep gesynchroniseerde 
Karaoke Songteksten van uw Midifiles (Playbacks) weer in het Sempra display. Uw Sempra 
beheerst de 5 meest voorkomende Karaoke-Formaten, indien nodig met inbegrip van de 
akkoordsymbolen, zodat u altijd compatibel bent. 
 
Natuurlijk kunt u ook uw eigen tekstbestanden (ASCII-teksten in TXT-Formaat) gebruiken 
voor de tekstweergave. U kunt dus Songteksten weergeven, zelfs als u wordt begeleid door 
een Style (en niet met een Midifile). Of misschien bevat je eigen tekst gewoon een paar 
speeltips over je registraties? Ook daarvoor kunt u deze interessante app gebruiken. 
Doordat je met de SONG Presets direct naar elke pagina in je tekstbestand kunt springen, 
krijg je direct de juiste informatie te zien bij het veranderen van de Preset. Comfortabeler 
dan dit wordt het niet! Als uw Sempra al is uitgerust met versie 2.0, vindt u ook een aantal 
SONG Albums met bijbehorende voorbeeld bestanden. De Karaoke/tekstweergave is een 
waardevolle speelhulp, en niet alleen voor zangers en zangeressen! 

 

Dit is wat de App Karaoke en Tekstweergave u biedt:  
 

• Ondersteunt de 5 meest gangbare Karaoke Formaten. 

• Eigen (ASCII) Songteksten kunnen aan de SONGs worden toegewezen. 

• Het bepalen van het gewenste Karaoke Formaat of de oorsprong van de 
Songtekst (intern of MIDI) in de SONG. 

• Opslaan van de corresponderende pagina van de Songteksten in de SONG 
Preset 

• SONG Preset selectie is mogelijk vanaf het Lyric scherm. 

• Er zijn 4 selecteerbare lettertypes beschikbaar voor het weergeven van de 
Songtekst 
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1. Geoptimaliseerde aanslag dynamiek qnamic. De Sempra is nu nog beter en 
evenwichtiger bespeelbaar dankzij een verbeterd dynamiek algoritme. Natuurlijk 
is het nog betere dynamiek gedrag merkbaar in elke gewenste aanslag curve. 

 
2. Uitgebreide Preset-koppeling: De "Lower-left" Parts kunnen permanent worden 

in- en uitgeschakeld (d.w.z. niet reageren op de Presets) of "bevroren" worden 
met hun huidige instelling op elk moment, afhankelijk van de voorinstelling van 
de koppeling. 

 
3. Intelligente bas aansturing (geen omschakeling noodzakelijk): Als door een 

meesterhand geleid, herkent de Sempra-begeleiding de vingerzetting van "4-
stemmige" akkoorden met 2 gelijke tonen. De akkoord herkenning is in staat 
hieruit de baspartituur af te leiden, geoptimaliseerd voor het exacte moment. 
Bijvoorbeeld: C majeur op E-Bass: Je speelt e g c en nog een e. Het basspoor speelt 
de noot e in het geprogrammeerde patroon. Als u dan opnieuw speelt zonder de 
verdere noot e, verandert de bas terug naar de in gespeelde partituur. En dit alles 
gebeurt zonder uw toedoen voor of tijdens de uitvoering. 
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Verdere ontwikkelingen vanaf besturingssysteem versie 1.5

Onafhankelijk van versie 2.0, biedt Sempra een aantal verbeteringen en 
uitbreidingen met de huidige besturingssysteem versie 1.5. Deze functies zijn 
altijd beschikbaar bij de installatie van versie 1.5. U kunt het besturingssysteem 
versie 1.5 gratis downloaden van de Böhm website (www.boehm-orgeln.de) 
en zoals gebruikelijk installeren. Naast talrijke andere detailverbeteringen 
zorgen vooral de volgende uitbreidingen voor nog meer speelcomfort op de 
Sempra:



 
 

 
En het beste komt aan het eind: 
 
We hebben de talrijke technische mogelijkheden hier voornamelijk beschreven 
om u over te brengen wat NIEUW is. U hoeft echter niets opnieuw te leren als 
u niet wilt registreren of zelfs niet wil programmeren.  
Want speciaal voor het beleven van puur speelplezier heeft u met Sempra 2.0 
nu direct toegang tot een enorme schat aan perfect afgestemde Fabrieks-
Klanken, Registraties en Styles. 
 
Maar dankzij het zo duidelijke en intuïtieve bedieningsconcept van de Sempra 
blijft de toegangspoort tot uw eigen creativiteit op elk moment slechts één 
"druk op de knop" verwijderd. 
 
Sempra 2.0 kun je het beste live ervaren, horen, aanraken, uitproberen en 
gewoon van genieten!  
 
Op onze website www.jvm-music.nl bent u altijd goed op de hoogte van onze 
activiteiten. 
 
Muzikaal en technisch gezien markeert de Böhm Sempra 2.0 een nieuwe klasse. 
U zult ervan houden en nog meer muziek maken met uw nieuwe Sempra dan 
ooit tevoren. 
 
Als u nog geen Sempra bezit, heeft u nu nog meer redenen om te kiezen voor 
één van deze innovatieve instrumenten van Böhm, de Duitse orgelpionier. Wij 
verheugen ons erop met u samen te werken om uw wens voor een echt 
droominstrument te realiseren! 

 

Böhm  

... Eenvoudigweg het beste voor uw muziek! 
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