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ABSTRACT
Even though the digital technologies in education have
experienced an unprecedented development, particularly
during the past 15 years, in music this process is very
complex and still difficult to accomplish, especially in
technical terms, when it requires the simultaneous
execution of music pieces by multiple players from
various locations. Because the issue of sound latency has
not been regarded as a priority for the field of music,
many software developers have made haste to come up
with proposals, crowding the market with offers that need
supplementary testing. The method In Media Stat Virtus,
proposed by Giunti Pychometrics from Florence, in
partnership with the music conservatories from Spezia,
Coruña, Brussels, Ljubljana, and Cluj-Napoca, was born
out of a need to analyse the functionality level of the
platforms that exist on the market at present, to sort and
catalogue them according to their relevance and capacity
to produce a significant development for the current field
of music.
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INTRODUCTION
The central theme of the In Media Stat Virtus method is
the development of a common model of integrated digital
teaching for music conservatories, with special reference
to the chamber music field, namely to vocal and
instrumental ensembles. The purpose of this research is to
inventory the efficiency conditions of simultaneous
music performance, from several remote locations, taking
into account all the factors that can influence the digital
transmission, particularly the sensitivity of sound latency
on its contact to the technical components.

REZUMAT
Deși tehnologiile digitale în educație au cunoscut o
dezvoltare fără precedent, în special în ultimii 15 ani, în
muzică acest proces este foarte complex și încă dificil de
realizat, în special din punct de vedere tehnic, când acest
lucru presupune executarea simultană a unor lucrări
muzicale pentru mai mulți interpreți aflați în locații
diferite. Deoarece această problematică a latenței
sunetului a fost considerată prioritară pentru domeniul
muzical, mulți dezvoltatori de softuri s-au grăbit să vină
cu propuneri, aglomerând piața cu oferte, care au nevoie
de testare suplimentară. Metoda In Media Stat Virtus,
propusă de Giunti Pychometrics din Florența, în
parteneriat cu conservatoarele din Spezia, Coruña,
Bruxelles, Ljubljana și Cluj, a apărut din nevoia de a
analiza nivelul de funcționalitate a platformelor existente
în prezent pe piață, a le tria și cataloga în funcție de
relevanță și de capacitate lor de a produce o dezvoltare
semnificativă pentru domeniul muzical actual.

Cuvinte cheie
Softuri de interpretare muzicală simultană, instrumente
didactice digitale, sisteme de tip videoconferință, latența
audio, blended-learning, cyber performances

INTRODUCERE
Tema centrală a metodei In Media Stat Virtus este
dezvoltarea unui model comun de predare digitală
integrată, pentru conservatoare, cu referire în special la
domeniul muzicii de cameră, respectiv, ansambluri
vocale și instrumentale. Scopul acestei cercetări este de a
inventaria condițiile de eficacitate ale interpretării
muzicale simultane din mai multe locații îndepărtate,
ținând cont de toți factorii care pot influența transmisia
digitală, respectiv, de sensibilitatea latenței sonore la
contactul cu componentele de ordin tehnic.
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The need for this project stemmed on the one hand from
the emergency imposed by the COVID-19 pandemic to
develop a methodological and technological research that
could be applied on a large scale, for various contexts
dedicated to art, so that the activity of musicians may
preserve a certain amount of normality and not be
restricted by the absence of face-to-face interaction. On
the other hand, the subject of latency in digital
transmission for music performance is already a few
years old - it has been present in research since 2002
(Railey, 2014) and more intensely over the past few
years, after the emergence of LoLa-2005 and UltraGrid.
Unlike other available software and studies on music
transmission in live streaming systems, In Media Stat
Virtus wishes to create methods of digital teaching
accompanied by technical explanations, one of its
missions being to employ the digital skills of music
conservatory faculties, who are in fact in charge of
validating the currently available technologies for
teaching activities. The intention is to support the highlevel digital music education, also by introducing certain
valid technological instrument sets that will support the
future developments of this field and familiarize teachers
with the blended-learning system, this new landmark in
traditional learning which benefits extensively from
digital resources.
The added value of this project is the exchange of
practices between conservatories, some of which have
more expertise in designing and using similar music
performance platforms, due to other projects that they
were part of in the past (Lippi, 2021).
The main pillar upon which the entire scaffolding of this
initiative stands is the mutual music practice, focused on
online interaction, the virtual communication between
singers and instrumentalists, an aspect which brings with
it well-known challenges of a technical nature, namely
the live synchronization of recorded audio signals from
different locations and the analysis of the sound latency
that can lead to audio lags in the ensemble. This
shortcoming is quite specific, since outside the field of
music no other sphere of science is affected by an
immediate virtual reaction that can impair the
development of its activity in good conditions.

Nevoia acestui proiect a luat naștere din urgențele impuse
de pandemia COVID-19, pe de o parte, aceea de a
dezvolta o cercetare metodologică și tehnologică de largă
aplicație, pentru diferite contexte dedicate artei, astfel
încât activitatea muzicienilor să se păstreze într-o
oarecare normalitate și să nu fie restricționată de absența
întâlnirilor față în față. Dar, pe de altă parte, subiectul
latenței în transmisia digitală pentru interpretarea
muzicală are deja un istoric de câțiva ani, fiind prezent în
cercetări încă din 2002 (Railey, 2014) și, mai intensificat,
în ultimii ani, după apariția rețelelor LoLa-2005 și
UltraGrid.
Spre deosebire de softurile și studiile existente, despre
transmiterea muzicală în sistem livestreaming, In Media
Stat Virtus își propune să formuleze metodologii de
predare digitală, care să fie însoțite de explicații de ordin
tehnic, una dintre misiuni fiind întrebuințarea pregătirii
digitale a profesorilor din conservatoare, ei fiind, în fapt,
direct responsabili de validarea tehnologiilor existente în
acest moment pentru activitatea de predare. Intenția este
de a sprijini educația muzicală digitală de nivel înalt, prin
introducerea unor instrumentare tehnologice valide, care
să sprijine evoluțiile didactice și să familiarizeze
profesorii cu sistemului blended-learning, acest nou prag
în învățământul tradițional, care beneficiază de resursele
digitale.
Valoarea adăugată a acestui proiect este schimbul de
practici dintre conservatoare, unele dintre acestea având
mai multă expertiză în proiectarea și utilizarea
platformelor de interpretare muzicală similare, grație
altor proiecte la care au participat în trecut (Lippi, 2021).
Nodul principal pe care se construiește întreaga
problematică a acestei inițiative este practica muzicală
comună, cu concentrare pe interacțiune online, de
comunicare virtuală între cântăreți și instrumentiști,
aspect ce, precum bine se știe, aduce cu sine niște
provocări de natură tehnică, respectiv, de sincronizare
live a semnalelor audio înregistrate din diferite locații și
analiza latenței sonore, care poate duce la decalaje în
ansamblu. Acest neajuns este cu totul special, deoarece,
în afară de domeniul muzical, niciun alt spectru științific
nu este afectat de reacția virtuală imediată, pentru a-și
derula activitatea în bune condiții.

TARGET GROUPS OF THE RESEARCH

GRUPELE ȚINTĂ PENTRU STUDIU

In Media Stat Virtus is designed for higher education
institutions in the field of the arts and is dedicated to
teachers and students in order to help them make the best
of the positive impact of digital technologies in music
practiced in ensembles, with an intention to maintain, for
the distant future, those platforms which will prove their
efficiency in the online teaching.
The transfer of teaching ensemble music to a virtual
environment is very delicate for the music sector. The
musical interaction from a distance, in other words the
attempt to achieve real time synchronization of the
performances of several players, brings to the fore the
analysis of a range of vulnerable factors, among which:
sound quality, speed of sound propagation, internet
speed, hardware and software resources, etc. – complex
needs that attract new logistic practices, as well as the
necessity to approach new teaching methods and also
new abilities of using the digital media.

In Media Stat Virtus vizează instituțiile de învățământ
muzical superior vocaționale și se orientează spre
profesori și studenți, pentru a exploata impactul pozitiv al
tehnologiilor digitale în practica muzicală de ansamblu,
cu intenția de a păstra, pentru viitorul îndepărtat, acele
platforme, care își dovedesc eficacitatea în predarea
online.
Transferarea predării muzicii de ansamblu într-un mediu
virtual este foarte delicată pentru sectorul muzical.
Interacționând muzical la distanță, adică făcând apel la
sincronizarea în timp real a performanței mai multor
interpreți, se aduc în discuție analiza unor serii de factori
vulnerabili, printre care: calitatea sonoră, viteza de
propagare a sunetului, viteza internetului, resurse
hardware și software etc., nevoi complexe, care atrag
după sine noi practici logistice, dar și necesitatea
abordării unor noi metodologii de predare, precum și noi
abilități de utilizare a mediilor digitale.
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This action was launched in order to identify and stabilize
a technical prototype appropriate for high-level digital
music education that would validate the efficiency and
relevance of the software available on the market for
music performance in ensembles. From the perspective
this initiative has in view, the context of online education
is seen as an opportunity to develop new competences
which can produce significant progress in teaching
methods even in normal circumstances of face-to-face
teaching.
The basis of work and research for this experimental type
of action requires a continuous exchange of practices
among the partners involved in the project. In order to
consolidate this action we shall make comparisons
between methods that have already been used, such as
Jackbridge from Stanford University, Smartmusic
Classroom, the software Jamulus, Lola and others and the
outcomes of the recent research in terms of technical
efficiency of certain platforms that are currently used by
some music conservatories in the world.
The project aims at involving a large number of students,
as well as teaching staff who will acquire new skills, one
of the main missions of this initiative being to enrich the
musicians’ know-how, by means of a new type of
training, that will address new knowledge specific to the
digital age we are living in.

Această acțiune a fost lansată pentru a identifica și
stabiliza un prototip tehnic potrivit educației muzicale
digitale de nivel înalt, care să valideze eficacitatea și
relevanța softurilor existente pe piață pentru interpretarea
muzicală în ansamblu. Din perspectiva pe care o
întrevede această inițiativă, contextul predării online este
văzut ca o oportunitate de a dezvolta competențe noi,
care au capacitatea de a produce progrese semnificative
în metodologiile de predare, chiar și în condițiile revenirii
la normalitate și la predarea tradițională față-în-față.
Bază de lucru și cercetare pentru această acțiune de tip
experimental presupune un schimb continuu de practici
între partenerii implicați în proiect. Pentru a fundamenta
această acțiune, se vor face comparații între metodele
deja utilizate, precum Jackbridge de la Universitatea
Stanford, metoda Smartmusic Classroom, soul Jamulus,
Lola ș. a. și rezultatele studiilor recente în materie de
eficacitate tehnică a anumitor platforme folosite curent în
unele conservatoare din lume.

METHOD OF RESEARCH AND WORK
SAMPLES

METODOLOGIA CERCETĂRII ȘI
EȘANTIOANELE DE LUCRU

The leader of this project is Giunti Psychometrics, an
institution with many years of experience in the
multimedia sector, in the research and design of digital
educational platforms and software, possessing
significant expertise in the management of transnational
projects (Lippi, 2021). During the past few years they
have coordinated several refresher courses for academic
staff in the use of digital instruments in teaching,
enriching the teaching abilities and experience with
modern, actual, accessible, and captivating techniques.
After an ample analysis conducted by the institutions
involved in this project it was agreed upon that it is
urgent and indispensable to intervene by researching and
experimenting with new digital teaching methods,
addressing especially the repertoire of musical
ensembles.
In order to test the platforms that are the object of this
action, as well as the digital sets of instruments proposed,
each participating institution will undertake to coordinate
the training sessions by selecting at least 5 highly
experienced persons of their faculty to take part in the
planned courses and tests, based on which the project’s
impact will be subsequently evaluated. The participants’
selection will be done according to criteria of teaching,
musical, and digital skills, as well as of their rank in the
university’s structure, with reference to the chamber
music departments. Beside the qualified faculty
members, there is a support team with an auxiliary role,
consisting of researchers and technicians, who will be in
charge of the digital efficiency and disseminate the
project’s outcomes.
In order to process the outcomes of the pilot study we
shall analyse (in the beginning and after the
implementation stage), through biannual transnational
meetings, the efficiency of the infrastructure selected by

Proiectul vizează implicare unui număr mare de studenți,
dar și cadre didactice, care vor acumula noi abilități, una
dintre misiunile principale ale acestei inițiative fiind
aceea de a îmbogăți pregătirea muzicienilor, printr-un
nou tip de formare, care să adreseze noi cunoștințe
specifice epocii digitale în care trăim.

Liderul acestui proiect este Giunti Psychometrics, o
instituție cu mulți ani de experiență în sectorul
multimedia, cercetare și concepere de platforme și softuri
educaționale digitale, cu expertiză semnificativă în
managementul proiectelor transnaționale (Lippi, 2021).
În cursul ultimilor ani, a coordonat mai multe cursuri de
perfecționare destinate personalului didactic din
universități, pentru utilizarea instrumentelor digitale în
predare, îmbogățind abilitățile și experiența de predare cu
tehnici moderne, actuale, accesibile și captivante.
După o amplă analiză, realizată de instituțiile participante
la proiect, s-a convenit că este urgent și indispensabil să
se intervină printr-o cercetare și experimentare a noilor
modele didactice digitale, în special cu adresare spre
repertoriul de ansamblu muzical.
Pentru probarea platformelor, care sunt subiectul acestei
acțiuni, precum și a instrumentarului digital propus,
fiecare instituție participantă își va asuma coordonarea
sesiunilor de formare prin selectarea a minimum cinci
cadre didactice proprii cu expertiză înaltă, pentru
participarea la cursurile și la testările planificate, în
funcție de care se va stabili impactul proiectului. Selecția
participanților se va face pe criterii de competențe
didactice, muzicale și digitale, precum și în ordinea
importanței acestora în structura universitară, cu referire
la departamentele de muzică de cameră. Alături de
cadrele didactice de specialitate, există o echipă suport,
cu rol auxiliar, formată din cercetători și tehnicieni, care
va avea rolul de a asigura eficacitatea digitală și de a
disemina rezultatele proiectului.
Pentru prelucrarea rezultatelor studiului-pilot, se va
analiza în etape (la început și după implementare), prin
întâlniri
transnaționale
bianuale,
eficacitatea
infrastructurii selectate de participanți. În paralel, se vor
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the participants. In parallel we shall test the technical
qualities of the digital platforms used in the
conservatories, selecting the variants that faithfully
answer the synchronicity issue, creating a hierarchy in
relation to their sound transmission latency.
An advantage of the project is the centralization of the
digital and multimedia methods used in the online music
courses during the pandemic - resources that can enrich
the teaching methods for all participants in the project.
This will be accompanied by an inventory of the level of
technical abilities necessary for the use of tutorial
platforms and the creation of a catalogue structured
according to the levels of difficulty in using the music elearning platforms. In order to reach this goal, we shall
apply a survey with a sample group of at least 300
international operators, representatives of the university
management, conservatory faculty members, conductors,
etc., in order to study the dynamics of the platforms’ use,
their quality and utility for conventional education.

testa calitățile tehnice ale platformelor digitale folosite în
conservatoare, selectându-se variantele care răspund fidel
problemei de sincronicitate, cu ierarhizarea lor în funcție
de latența de transmisie sonoră.

RESULTS

REZULTATE

One of the outcomes of this research will be the
“common core” of digitalized music education which will
offer on the one hand the centralization of the good
practices in the use of platforms dedicated to the field of
the arts, as well as the creation of a new set of materials
to be used in the “distance” music education. We also
have in view the design of a “Technological manual of
music performance”, all of these results having a high
potential for the future developments of the hybrid
university education (blended-learning), while the
technical evolutions attained during the past few years
can also be considered valuable resources for the
academic evolution.
The method of data collection will require personalized
questionnaires (at least 60/ participating country), which
will be grouped and interpreted statistically according to
the good practices applicable in the use of digital
platforms dedicated to synchronous music performance.
The results of these questionnaires and the conclusive
studies will be translated and will serve as information
resources for all the institutions involved in the network,
so that the offer of virtual options for music performance
will be enriched and sorted according to quality criteria.
The method of questionnaire creation will rely on
elements of classification, description, and evaluation, at
the same time focusing on the integration level of the
digital content in the current teaching, and also on the
technical quality in relation to the requirements posed by
the synchronous music performance in ensembles.
In order for the results to be efficient, we shall issue
support materials similar to “teacher’s handbooks” which
will help them select the best digital applications
depending on the teaching goal they aspire to, prioritizing
the following: quality of sound, amplitude accepted by
the software, distance transmission, hardware and
software resources.
Another target will be to assess the added value of these
platforms, focusing on the opportunities of an
informational nature that a virtual music handbook can
provide. For instance, the lesson units can be enriched
with important, readily available resources, such as:
comparative listening to certain fragments, issues of
performance with references to several literary sources,
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Un plus al proiectului este centralizarea metodelor
digitale și multimedia folosite în cursurile muzicale
online din timpul pandemiei, resurse care pot îmbogăți
metodele de predare pentru toți participanții la proiect. La
aceasta se adaugă inventarierea nivelului de abilități
tehnice necesare utilizării platformelor de tip tutorial și
realizarea unui catalog structurat pe nivel de dificultate a
utilizării platformelor platformelor muzicale e-learning.
Pentru a realiza acest obiectiv, va fi aplicat un sondaj pe
un eșantion de minimum 300 de operatori internaționali,
reprezentanți ai managementului universitar, profesori în
conservatoare, dirijori ș. a., pentru a studia dinamica
utilizării platformelor, calitatea și utilitatea lor pentru
educația de tip convențional.
Unul dintre rezultatele acestei cercetări va fi „trunchiul
comun” de educație muzicală digitalizată, care va oferi pe
de o parte centralizarea bunelor practici de utilizare ale
platformelor dedicate domeniului artistic și, pe de altă
parte conceperea unui set de materiale noi, destinate
învățământului muzical „la distanță”. Se are în vedere, de
asemenea, realizarea unui Manual tehnologic de
interpretare muzicală, toate aceste rezultate având
perspectiva utilității pentru dezvoltările viitoare ale
învățământului universitar de tip hibrid (blendedlearning), evoluțiile tehnice câștigate în perioada
ultimilor ani putând fi, de asemenea, considerate resurse
valoroase pentru evoluția academică.
Ca metodologie de culegere a datelor, se va lucra cu
chestionare personalizate (minimum 60/țară participantă),
care vor fi grupate și interpretate statistic, în funcție de
bunele practici în materie de utilizare a platformelor
digitale dedicate interpretării muzicale sincrone.
Rezultatele acestor chestionare și studiile concluzive vor
fi traduse și se vor constitui în resurse de informare
pentru toate instituțiile active în rețea, astfel încât oferta
posibilităților virtuale pentru interpretarea muzicală se va
îmbogăți și se va tria pe criterii de calitate. Metodologia
de alcătuire a chestionarelor se va baza pe elemente de
clasificare, descriere și evaluare, urmărind totodată
nivelul de integrare a conținutului digital în predarea
curentă, precum și calitatea tehnică raportată la pretențiile
ridicate de interpretarea muzicală sincronă – în ansamblu.
Pentru ca rezultatele să fie eficiente, se vor realiza
materiale-suport, de tipul „ghidurilor pentru profesori”,
care îi vor ajuta pe aceștia să selecteze cele mai bune
aplicații digitale, în funcție de obiectivul didactic pe care
și-l formulează, prioritizând: calitatea sunetului,
amplitudinea acceptată de soft, transmisia la distanță,
resurse hardware și software.
O altă țintă va fi să se stabilească valoarea adăugată a
acestor platforme, urmărindu-se oportunitățile de ordin
informativ, pe care le poate atrage cu sine un manual
muzical virtual. Spre exemplu, unitățile de lecție pot fi
îmbogățite cu resurse importante, accesibile imediat,
precum: audițiile comparate pentru anumite pasaje,
problematici de interpretare muzicală cu trimiteri spre
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music practice with given accompaniment, etc. These
advantages offer users the opportunity to learn both by
visualising models and by means of self-taught individual
practice, thus saving a lot of the time that would
otherwise be used to access these resources by
conventional methods (by consulting sound archives,
libraries, literature, etc.).
Also, a type of software that may enable the sectioning of
the instrumental ensemble into sound fragments, by
eliminating one or several instruments from the rendition,
can offer the user an important study resource. Let us
take for example a quartet and the need of one of its
members to practice by themselves their own score in the
ensemble, without being overdemanding for the other
group members; using the software option of extracting a
recording of the other instruments in the quartet, with the
help of which the player may repeat, overlap, and
integrate their own fragment in the piece would offer
them the comfort of an appropriate environment and an
unlimited resource for individual practice.
Another outcome will be the guide for the “virtual stage”,
a material that will comprise three parts:
- On the one hand it will refer to the possibility to
perform music simultaneously from a distance,
highlighting the elements indispensable for instantaneous
audio transmissions, namely the technical requirements
regarding the hardware and software components, with
examples of good practices;
- Another level will deal with the integration of
technological tools in the “on-site” traditional sessions
that require the physical presence of the participants, in
order to enrich the musical experience and to overcome
the sound boundaries encountered in classic
performances; it will experience unconventional
possibilities offered by sounds, resources of assimilation
by means of sound imitation, the instantaneous
accomplishment of support teaching materials as a basis
of study for the musicians who will approach the same
repertoire in the future;
- Using devices such as smartphones and tablets in
order to access and use open-source apps dedicated to
music performance, as well as the centralized projectbased virtual studios with the help of which the players
can personalize the materials by eliminating certain
instruments from the recording and create their own basis
for accompaniment.
The In Media Stat Virtus function will be capable, based
on processing algorithms, to change the parameters of a
performance, such as tempo, pitch, level of interaction
and formatting of an already recorded piece, providing a
range of commands with the help of which players can
personalize the materials they use in practice.
Another one of the expected outcomes is an open-source
web app open to all interested users, created by Giunti
Psy, offering descriptive files of specific good practices
in distance music education, in addition to literary
references, handbooks for the use of technological
resources dedicated to education for various levels of
training, as well as a generous list of multimedia
materials used in conservatories.
The resources of this platform will also address elements
of performance techniques, so that it can be successfully

mai
multe
resurse
bibliografice,
studiul
cu
acompaniament dat ș. a. m. d. Aceste câștiguri le oferă
utilizatorilor ocazia de a învăța atât prin vizualizarea
modelelor, cât și prin studiu individual autodidact,
economisind foarte mult din timpul de accesare a acestor
resurse în regim convențional (prin consultarea
fonotecilor, bibliotecilor, studiilor dedicate etc.).
De asemenea, un soft care poate permite secționarea
ansamblului instrumental din punct de vedere sonor, prin
eliminarea unuia sau mai multor instrumente din redare,
poate oferi utilizatorului o resursă importantă de studiu.
Să luăm spre exemplu existența unui cvartet și nevoia
unuia dintre instrumentiști de a studia singur propria
știmă în ansamblu, dar fără a-și suprasolicita colegii de
grup; folosirea funcției softului de a extrage o înregistrare
cu celelalte instrumente din cvartet, cu ajutorul căruia
interpretul să poată repeta, suprapune și integra
fragmentul propriu în lucrarea muzicală, i-ar oferi
acestuia confortul unui mediu corespunzător și a unei
resurse nelimitate pentru studiul individual.
Un alt rezultat va fi ghidul pentru „scena virtuală”, un
material care va fi alcătuit din trei părți:
- pe de-o parte, va face referire la posibilitatea de a
interpreta simultan muzica de la distanță, cu accent pe
elementele indispensabile transmisiei audio instantanee,
respectiv de specificații tehnice privind componentele de
hardware și software, cu exemple de bune practici;
- un alt nivel va fi cel de integrare a instrumentelor
tehnologice în sesiunile tradiționale on-site, cu prezență
fizică, pentru a îmbogăți experiența muzicală și a depăși
limitele de sonoritate din interpretarea clasică; se vor
exploata aici sonorități neconvenționale, resurse pentru
asimilare prin imitație sonoră, realizarea instantanee de
materiale didactice suport, care să fie bază de studiu
pentru muzicienii care vor aborda în viitor același
repertoriu;
- utilizarea device-urilor (smartphone, tabletele) pentru
accesarea și utilizarea aplicațiilor de tip open-source,
dedicate interpretării muzicale, precum și a studiourilor
virtuale centralizate de proiect, prin care interpreții să
poată personaliza materialele, prin eliminarea unor
instrumente din înregistrare, pentru a-și crea propria bază
de acompaniament.
Funcția In Media Stat Virtus va fi capabilă, prin algoritmi
de procesare, să schimbe parametrii unei interpretări,
precum tempoul, înălțimea, nivelul de interacțiune și de
formatare a unei piese deja înregistrate, oferind o serie de
comenzi cu ajutorul căruia un instrumentist își poate
personaliza materialul de studiu.
La rezultatele așteptate, se mai adaugă o aplicație web,
care va fi deschisă tuturor utilizatorilor interesați, cu
înregistrare gratuită, creată de Giunti Psy, în care se vor
găsi fișe descriptive ale bunelor practici specifice în
învățământul muzical la distanță, alături de informații
bibliografice, ghiduri de utilizare a resurselor tehnologice
dedicate educației pentru diverse nivele de pregătire,
precum și o listă generoasă cu materiale multimedia
folosite în conservatoare.
Resursele acestei platforme vor adresa, de asemenea, și
elemente de tehnică interpretativă, putând fi folosite cu
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employed in the evolution of instrumentalists and opera
singers who wish to assimilate a new chamber repertoire.
The search engine is designed so as to behave like a
collection of metadata organized according to teachingspecific goals, like a virtual compendium which
centralizes music practice materials available online,
classifying documentaries, audio files, videos, apps for
individual practice, all in one single archive with a
unitary system of search and navigation. These are
accompanied by tutorials that provide the information
necessary to understand how the platform works and how
to adequately use the functions of all the available menus,
especially those that personalize the audio studio archive.
All the proposed goals seek to insist on the extraordinary
potential offered by the new digital technologies, which
contribute to economizing and optimally administrating
the individual practice, the access to information and the
other factors that contribute significantly to the
improvement of the teaching resources.

INNOVATIVE CONSIDERATIONS IN
MUSIC EDUCATION
The activities dedicated to the training of staff possess a
fundamental value for the general goals pursued by the In
Media Stat Virtus project, being considered an essential
stage in the development of music universities. The direct
benefit derived by the users of digital platforms is the
access to a varied range of methods of learning, research,
experimentation, and resources classified according to
fields of interest - elements which significantly facilitate
the effort involved in preparing coursework and maintain
contents on a high level of professionalism and actuality.
Another aspect worth taking into consideration is linked
to the community that will be formed in this manner, as
the interested users will automatically enter a network of
supporters who can develop the results of this project in
the future, contributing to a methodology for the
application of functional and relevant digital technologies
in music performance.
By testing pilot programmes, we also expect a related
impact based on the enrichment of knowledge about
actual digital technologies, sets of solutions for the
problems encountered in sound transmission, the
approach of blended learning in traditional classes by
teachers and music students alike.
The multilingual website In Media Stat Virtus, as well as
the e-learning platform will be available as open source,
storing and offering free access to specialized teaching
materials, training tools, handbooks for the
implementation of virtual teaching, methods of using
blended learning in on-site instrument and singing
lessons, handbooks, audio files, pilot studies, open
workshops, etc.

CURRENT LEVEL OF KNOWLEDGE
We mentioned at the beginning of this paper that the
level of knowledge of digital capacities in the field of live
streaming for music performance is a concern that has
acquired consistence along many years of research.
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succes în evoluția instrumentiștilor și cântăreților de
operă care doresc să asimileze un repertoriu cameral nou.
Motorul de căutare este proiectat să se comporte ca o
colecție de metadate, organizată pe obiective cu
specificitate didactică, precum un compendiu virtual, care
centralizează materiale de studiu muzical existent pe
internet, clasificând documentare, fișiere audio,
videoclipuri, aplicații pentru studiul muzical individual,
toate într-o singură arhivă cu un sistem unitar de căutare
și navigație. La acestea se adaugă tutorialele necesare
înțelegerii funcționalității platformei și folosirii adecvate
a funcțiilor tuturor meniurilor disponibile, în special a
celor de personalizare a arhivei de studiu audio.
În toate obiectivele formulate, s-a căutat să se insiste pe
potențialul extraordinar oferit de noile tehnologii digitale,
care contribuie la economisirea și administrarea mai
optimă a studiului individual, accesul la informații și
ceilalți factori, care contribuie semnificativ la
îmbunătățirea resurselor de învățare.

CONSIDERENTE INOVATIVE
ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ
Activitățile de formare a personalului au o valoare
fundamentală pentru obiectivele generale prevăzute în
proiectul In Media Stat Virtus, fiind considerate o etapă
esențială în dezvoltarea universităților de muzică.
Beneficiul direct obținut de utilizatorii platformelor
digitale este accesul la o gamă variată de metode de
învățare, cercetare, experimentare și resurse clasificate pe
domenii de interes, elemente care degrevează
semnificativ munca de pregătire a cursurilor și păstrează
conținuturile la un nivel înalt de profesionalism și
actualitate.
Nu este de neglijat nici aspectul legat de comunitatea care
se va forma, persoanele interesate intrând automat într-o
rețea de susținători, care va putea să dezvolte rezultatele
acestui proiect în viitor, contribuind la o metodologie de
aplicare a tehnologiilor digitale funcționale și relevante
pentru interpretarea muzicală.
Prin probarea programelor-pilot, se așteaptă, totodată, un
impact conex prin sporirea cunoștințelor despre
tehnologiile digitale actuale, care să genereze
metodologii de rezolvare a problemelor de transmisie
sonoră, pentru abordarea predării hibride la orele
tradiționale, atât de profesori, cât și de studenții
muzicieni.
Site-ul web multilingvistic In Media Stat Virtus, precum
și platforma e-learning, vor funcționa pe modelul open
source, depozitând și oferind acces liber la materialele
didactice de specialitate, la instrumentele de instruire, la
ghidurile de implementare a predării virtuale, la
modalitățile de utilizare a interpretării hibride, la
cursurile de ansamblu instrumental și vocal on-site,
manuale, fișiere audio, studii pilot, ateliere deschise etc.

NIVELUL CUNOAȘTERII PÂNĂ ÎN
ACEST MOMENT
Precizam la începutul lucrării că nivelul de cunoaștere a
capacităților digitale în materie de transmisie
livestreaming pentru interpretarea muzicală este o
preocupare, care a căpătat consistență și ani buni de
cercetare.
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One of the best known programmes in this regard is LoLa
(LOw LAtancy av streaming system), a project initiated
in 2005 by the Italian IT company GARR and adopted by
the Conservatory of Music in Trieste and the Italian
Research Network in order to offer the opportunity to
organize a range of music master classes, on several
continents, at the same time. The first demonstration of
the software took place in 2005, when an intercontinental
violin master class was organized during the national
GARR Conference in Pisa in collaboration with New
World Symphony from Miami. Five years later, LoLa
was presented to a larger audience by means of a
Concerto for Two Pianos played simultaneously from
Trieste and IRCAM Paris (Drioli, 2013).
The project started with a stage of research of the digital
availabilities for long-distance transmission that the
market could offer at that point. The first discovered
software types had a minimal technical configuration of
1MB/s for standard transmissions; in time, this
configuration became increasingly complex, as the
quantity of information deliverable on the internet
(namely sound + video clip + colour image) and the
number of computer locations from which the audiovideo materials are streamed grew as well. Nowadays the
expectations for sound transmission speed start from a
minimal threshold of 0,5 Gbps/s = 63Mb/s – for
“standard definition”, reaching at least 1Gbps/s for an
optimal transmission.

Unul dintre cele mai renumite softuri în acest sens este
este LoLa (LOw LAtancy av streaming system) un proiect
inițiat în anul 2005 de o companiei IT din Italia (GARR),
preluat de Conservatorul din Trieste și Rețeaua de
Cercetare Italiană, din dorința de a oferi posibilitatea
organizării unor masterclass-uri muzicale, pe mai multe
continente, în același timp. Prima demonstrație a acestui
software a fost în 2005, când s-a realizat un masterclass
intercontinental de vioară, în cadrul Conferinței Naționale
a Utilizatorilor GARR din Pisa în colaborare cu orchestra
New World Symphony din Miami. Cinci ani mai târziu,
LoLa a fost prezentată publicului larg printr-un Concert
pentru Două Piane, cântat simultan din Trieste și IRCAM
Paris (Drioli, 2013).

Within the conference Real Time Musical Interaction
over Advanced Networks in 2012, Lola was considered
the most satisfactory software for simultaneous music
performance, with an audio lag from source to receiver
(from one continent to another) of 25 milliseconds (0,025
seconds), a lag considered acceptable by the musicians
who approved the programme, for small ensembles of 2
or 3 players.

La Conferința Real Time Musical Interaction over
Advanced Networks din 2012, Lola era considerată a fi
cel mai satisfăcător soft de interpretare muzicală
simultană, raportând o întârzierea a sunetului de la sursă
la destinatar, de pe un continent pe altul, de 25
milisecunde (0,025 secundă), un timp considerat
acceptabil de muzicienii care au probat programul, pentru
ansambluri mici, cu 2 sau 3 instrumentiști.

In the meantime the networks, the hardware and the
software have developed further and further, so that today
there are many available options for simultaneous music
performance, on condition that users can meet certain
criteria of technical quality, namely that they have the
digital resource required by the software. For instance, in
March 2020, LoLa producers informed the users that the
software is actually a very complex, state of the art
system, which must be combined with the appropriate,
high-performance hardware and connected to a network
with very good capacity and stability of internet
transmission.
Another highly appreciated type of software was
UltraGrid, designed by the Advanced Technology
Laboratory of Brno, the Czech Republic, which is
capable of processing and transmitting high-quality
audio-video materials with low latency. Nevertheless, the
last data regarding latency situated this software on the
second place (with an audio lag between continents of
100 ms = 0.1 sec.), which makes it already controversial
in terms of simultaneous playing, since the research
shows that (Bartette. 2006) anything that surpasses 86 ms
of latency can compromise the artistic performance.
Recent research (Riley, 2014, Redman, 2020) highlights
the necessity of more substantial testing on the current
platforms, in order to show the level of efficiency of

Între timp, rețelele, componentele hardware și software
au devenit tot mai avansate, astfel că astăzi există multe
opțiuni de interpretare simultană cu condiția ca
utilizatorii să poată îndeplinii anumite criterii de calitate
tehnică, respectiv, să aibă resursa digitală solicitată de
program. Spre exemplu, în martie 2020, producătorii
LoLa au transmis utilizatorilor că softul este, în fapt, un
sistem foarte complex, de ultimă generație, care trebuie
să fie utilat cu hardware adecvat de înaltă performanță și
să fie legat la o rețea cu capacitate și stabilitate foarte
bună de transmisie prin internet.

Proiectul a început cu o etapă de cercetare a
disponibilităților digitale de transmitere la distanță
existente în acel moment pe piață. Primele softuri
descoperite aveau un minim de configurație tehnică de
1MB/s pentru transmisii standard, configurație, care, în
timp, a devenit tot mai pretențioasă, pe măsură ce a
crescut cantitatea de informații care trebuie să fie livrată
prin internet (respectiv sunet + videoclip + imagine color)
și numărul de locații din care se transmite un material
audio-video. În prezent, așteptările pentru viteza de
transmitere a sunetului încep de la un minim de 0,5
Gbps/s = 63Mb/s – pentru standard definition, ajungând
la cel puțin 1Gbps/s) pentru o transmisie optimă.

Un alt soft apreciat în ultimii ani a fost UltraGrid,
conceput de Laboratorul de Tehnologii Avansate din
Brno, Republica Cehă, capabil să proceseze și transmită
materiale audio-video de înaltă calitate cu latență
scăzută. Cu toate acestea, ultima raportare de latență a
situat acest soft pe al doilea loc (cu o întârziere între
continente de 100 ms = 0,1 sec), făcându-l un material
deja discutabil din perspectiva cântatului simultan, din
moment studiile (Bartette, 2006) arată că tot ce ce
depășește 86 ms de întârziere poate compromite actul
artistic.
Cercetările recente (Riley, 2014; Redman, 2020)
subliniază necesitatea unor testări mai consistente pe
platformele actuale, pentru a arăta nivelul de eficacitate al
acestor instrumente de soft, demers pe care îl adresează
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these software tools, an endeavour addressed by the In
Media Stat Virtus project. There are such analyses
(Bartlette, 2006) that show differences of digital
complexity between wind instruments and string
instruments ensembles, an aspect which should also be
tested by means of supplementary studies that In Media
Stat Virtus wishes to accomplish.

CONCLUSIONS
In 2020, Benjamin Redman, researcher, musician, and
professor at the Royal Conservatory of Scotland ran a
pilot study to collect and interpret data regarding the use
of technology in music performance, based on
quantitative and qualitative methods, on a series of semistructured interviews and observation sessions. The study
revealed (Redman, 2020) that the control group was quite
sceptical about using livestreaming platforms,
complaining of poor experience in working with digital
tools, as well as reasons of a social and psychological
nature that may interfere and produce important affective
ruptures between students and their mentors.
The sample, regarded from the perspective of the large
majority of the music teachers who took part in the study,
started from the idea that technology is not capable of
offering an adequate support in teaching the arts.
Nevertheless, after testing and employing the pilot
programme, they agreed upon the idea that a
videoconference system, integrated in teaching, can help
and improve the ambience of the classroom.
Therefore, the implemented studies evince both benefits
and shortcomings, explaining that music education
cannot be completely removed from the on-site system
and provided completely online, digitally, but the
platforms that have been designed to offer maximal
efficiency can definitely contribute to the enrichment of
the learning resources based on a “blended-learning”
system.
The In Media Stat Virtus method stresses the integration
of digital competences in music teaching by knowing,
mastering, and accepting the software as a valuable
resource in training musicians. We believe that the
subject of classical music digitalization will be
unavoidable in the future, as one of the essential elements
in the evolution of our age, being experienced on a
massive scale in multiple scientific and academic
domains. The fact that the subject of this initiative
addresses the delicate matter of the synchronicity of
simultaneous music performance in ensembles wishes to
prevent reticence regarding the digital technologies
employed in the field of music, offering concrete
solutions for the most difficult questions raised by artists.
ERASMUS+ Program – Cooperation partnerships in
higher education – 2021 Call – Key Action 2
(KA220_HED) – Project n. 2021-1-IT02-KA220-HED000027601. The European Commission’s support for the
production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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acum proiectul In Media Stat Virtus. Există, de asemenea,
analize (Bartlette, 2006), care dovedesc diferențe de
complexitate digitală într-un ansamblu de suflători și altul
de cordari, aspect care, de asemenea, ar trebui testat prin
studii suplimentare pe care In Media Stat Virtus își
propune să le ia în considerare.

CONCLUZII
În 2020, Benjamin Redman, cercetător, muzician și
profesor la Conservatorul Regal din Scoția, a realizat un
studiu-pilot pentru a colecta și interpreta datele privind
utilizarea tehnologiei în interpretarea muzicală, în baza
unei metodologii cantitative, calitative, a unor serii de
interviuri semistructurate și a sesiunilor de observare. S-a
putut observa din acest studiu (Redman, 2020) că grupul
de control a fost destul de sceptic în utilizarea
platformelor de tip livestreaming, acuzând atât slaba
experiență în tehnica digitală, cât și motivele de ordin
social și psihologic care ar putea interfera și ar putea
produce rupturi afective importante între studenți și
mentorii lor.
Eșantionul, privit din perspectiva marii majorități a
profesorilor de muzică participanți la studiu, a plecat de
la ideea că tehnologia nu este capabilă încă să furnizeze
un sprijin adecvat în predarea artistică. Totuși, după
testări și probarea programului-pilot, s-a agreat ideea că
un sistem de tip videoconferință, integrat în predare,
poate ajuta și îmbogăți ambianța de la cursuri.
Iată, deci, că studiile implementate și prezentate ne arată
atât beneficii, cât și neajunsuri, explicând că educația
muzicală nu poate fi dislocată total din sistemul on-site
pentru a fi realizată exclusiv online, digitizat, însă
platformele, care au fost construite și care oferă
eficacitate maximă, pot contribui categoric la îmbogățirea
resurselor de învățare pe baza unui model blendedlearning.
Metoda In Media Stat Virtus pune accent pe integrarea
competențelor digitale în predarea muzicală, prin
cunoașterea, stăpânirea și acceptarea softurilor ca resursă
valoroasă în pregătirea muzicienilor. Considerăm că acest
subiect al digitalizării muzicii clasice nu va putea fi evitat
în viitor, fiind unul dintre elementele esențiale în evoluția
epocii în care trăim, resimțit semnificativ în foarte multe
domenii științifice și academice. Faptul că subiectul
acestei inițiative adresează o problematică delicată, a
sincronicității în interpretarea muzicală simultană în
ansamblu, vine să preîntâmpine reticența de acceptare a
tehnologiilor digitale în domeniul muzical, oferind soluții
concrete la cele mai dificile întrebări ridicate de artiști.
ERASMUS+ Program – Cooperation partnerships in
higher education – 2021 Call Key Action 2
(KA220_HED) – Project n. 2021-1-IT02-KA220_HED000027601. Sprijinul Comisiei Europene pentru
producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, Comisia
neputând fi considerată responsabilă pentru nici unul din
modurile în care ar putea fi folosite informațiile conținute
în articol.
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