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1. Je hebt beschikking over een redelijk up to date systeem (VISTA en hoger), inclusief een
eenvoudige geluidskaart en boxen (of oortjes oid). Apple werkt ook.
2. Ga naar https://musescore.org/nl

3. Het verdient aanbeveling een gebruiker aan te maken (rechtsboven) maar het hoeft niet.
4. Klik op download (systeemafhankelijk) en volg de instructies om het programma op de PC te
installeren;
5. De rest volgt vanzelf. Op het forum (je moet dan wel geregistreerd staan als gebruiker) vind
je veel muziek (veel rommel, en het meeste instrumentaal), maar je kan ook dubbelklikken
op de .mscz bestanden die je als bijlage via email ontvangt. Die openen dan vanzelf.
6. Als voorbeeld neem ik even Glücks Untreue (zie bijlage), maar binnenkort worden alle
Musescore bestanden op onze site gezet (houd de Nieuwsflits in de gaten)
7. Met een dubbelklik open je de bijlage in Musescore. Afhankelijk van je systeem moet je
mogelijk via de taakbalk Musescore ‘naar voren’ halen.
8. Druk vervolgens op F10, F11 en F12 om de meest gebruikte taakvensters te openen.
Je krijgt dan het volgende scherm. (zie volgend blad):

9. Bovenaan de menubalk. Hoe daar mee te werken zie je op YouTube filmpjes, te vinden via
https://musescore.org/nl. Voor het afspelen is eigenlijk alleen de spatiebalk (play/pause) en
de volumeknop belangrijk.
10. Met F10 het ‘Mixpanel’ kan je per partij (notenbalk) het volume regelen, de balans instellen,
nagalm (Rev) en zweving (Cho) aanbrengen. Ik raad aan een en ander zoals op het plaatje in
te stellen voor een acceptabel geluid. Voor het oefenen kan je andere stemgroepen op
‘mute’ zetten.
11. Met F11 het ‘Playpanel’ kan je de metronoom aanzetten (reuze handig bij lastige ritmes), het
volume wijzigen en de snelheid van afspelen traploos instellen. Met de horizontale schuif kan
je maten selecteren en bijvoorbeeld een moeilijke passage als ‘loop’ instellen.
12. Met F12 de navigatiebalk kan je door de bladmuziek schuiven, zonder het risico te lopen dat
je per ongeluk wijzigingen in de partituur aanbrengt.
13. Ook leuk om voor de partijen wat andere instrumenten in te stellen. Zelf zet ik de tenoren
altijd op hobo (Oboe) en de bassen op althobo (English Horn) vanwege de goede sustain.
14. Let op: bij mijn weten is het niet mogelijk een bestand te vergrendelen. Dus, één ongelukkige
beweging met de muis en je verplaatst per ongeluk een noot waardoor je de boel verkeerd
instudeert. Bij twijfel het bestand nooit opslaan (het origineel wordt dan immers
overschreven) maar gewoon wegklikken (middelste button, “negeer”) en even opnieuw
openen.
15. Beschik je over een tablet of smartphone, dan is het door Musescore ontwikkelde Songbook
(€ 2) op den duur een aanrader.
16. Uiteraard kunnen deze elektronische bestanden niet op tegen de ingezongen
geluidfragmenten op onze website, maar zeker als je je partij wat beter onder de knie hebt
is het afspelen via Musescore een handige manier van oefenen.
17. Ik hoop dat het lukt, bij vragen (of tips) fedde.reeskamp@gmail.com en anders het forum.

