
 

Instructie Musescore     jan van gassel     kempenkoor     12-10-2018 

Wat is Musescore 

Musescore is een bladmuziek opmaak programma
Je kan het vergelijken met een tekst opmaak programma zoals WORD in Windows 
Je kan hiermee dus bladmuziek noteren en opslaan
Naast het noteren kun je met dit programma ook blad muziek afspelen.
Verder is er een grote Musescore bibliotheek met muziek partituren beschikbaar.

 

PC / laptop      
besturingssysteem Windows of OSX(Apple)  
programma   versie  2.3.2  noteren/afspelen
-musescore account voor basis functies
-pro musescore account voor extra’s ( een maand gratis, daarna 5 euro per maand of 40 euro per jaar )

Tablet / Smartfone     
besturingssysteem  IOS(Apple) of Android      
App versie 2.0.2  alleen afspelen
de app is gratis
musescore account voor toegang tot de musescore bibliotheek
pro musescore account nodig voor het gebruik van Songbook, dit is locale lijst van musescore files   
        



 

Installatie Musescore programma op PC / laptop 
Ga naar www.musescore.org en click op GRATIS DOWNLOAD
Zodra de download klaar is, dubbelclick op het gedownload bestand om de installatie te starten.

Mocht je hier niet uitkomen raadpleeg dan de installatie instructies uit het Handbook.
Het Handbook is te vinden op  www.musescore.org helemaal onder in de pagina.

 
Installatie Musescore App 
6 september 2018 is er een nieuwe App uitgebracht Musescore 2.0.2
Deze vervangt twee afzonderlijke apps: de Musescore App en de Musescore Songbook App.
Installeer de nieuwe App en verwijder de verouderde Apps. 
Op het einde van de installatie moet je inloggen en als je nog geen gebruikersnaam hebt moet je er een aanmaken. 
(registreren)
De gebruikersnaam geeft toegang tot de Musescore bibliotheek met Musescore bladmuziek.
Deze bibliotheek is ontstaan doordat musici wereldwijd hun partituren willen delen met anderen.
De Songbook, de lokale bibliotheek,  is alleen toegankelijk met een PRO account.
Mensen die de Songbook app voor 6 sept gekocht hebben, hebben geen pro account nodig en kunnen hiervan gratis 
gebruik maken,

Waarschuwing: Bug (fout) in nieuwe App:
Het blijkt dat de nieuwe App geen files kan inlezen waarbij in de filenaam een of meerdere spaties voorkomen.

http://www.musescore.org/
http://www.musescore.org/


 

Musescore op PC / laptop 
Start Musescore op en click het StartHulpScherm weg met het rode exit knopje. 
Kies Bestand / Open en laad een Musescore file, je kan deze nu afspelen met de afspeel knop.

�  

MuseScore start met afspelen vanaf de plaats waar het als laatste gebleven is. Indien je echter een noot of maat 
selecteert dan speelt MuseScore vanaf die plaats.

Links van de afspeelknop vinden we de “spoel terug” knop.
Van links naar rechts vanaf de afspeel knop vinden we de volgende knoppen

knop - spoel terug naar startpositie
knop - start of stop afspelen (spatie) 
knop - schakel “Speel in een lus af” aan/uit
      selecteer een aantal maten
           door eerst op de eerste maat te clicken en vervolgens 
           met shift ingedrukt op de laatste maat te clicken 
            een rechthoekig blok rond alle geselecteerde maten verschijnt
       click nu op de lus knop en de lus wordt gemarkeerd met twee verticale lijnen
       als nu op de afspeel knop wordt gedrukt wordt de lus continue herhaald 
knop - voer herhalingen uit 
knop -verschuif partituur automatisch
knop - laat metronoom horen tijdens afspelen 



 

Afspeelpaneel

Het Afspeelpaneel geeft meer controle over het afspelen inclusief het aanpassen van het tempo, start-eind positie en 
algehele volume Vanuit het hoofd menu kies je Weergave ! Afspeelpaneel om het te openen.

�



 

Aftellen
Je kunt het aftellen voordat het afspelen begint aan- of uitzetten. Het aftellen speelt een hele maat (volgens de 
huidige maatsoort op de afspeel positie); indien het start punt in het midden van een maat is of als het om een 
'verkorte' maat (opmaat) gaat, dan worden er zoveel tellen gespeeld als nodig om die maat op te vullen.
Het dirigent icoon in het afspeelpaneel schakelt het aftellen in of uit.

Afspelen met Metronoom
Je kunt een begeleidende metronoom tijdens het afspelen aan- of uitzetten met het metronoom icoon in het 
afspeelpaneel.

Lus
Je kunt het afspelen van een fragment herhalen. Gebruik de drie knoppen onderaan het afspeelpaneel om eerst de 
start en eind positie in te stellen en daarna kan de lus worden afgespeeld. 

 Klik hiervoor achtereenvolgens op: 

de beginnoot van het fragment  
de rechte beginhaak in het afspeelpaneel  
de eindnoot van het fragment  
de sluithaak in het afspeelpaneel.  
de knop met de ronddraaiende pijltje  
de afspeelknop.  



 

Mixer
De Mixer stelt je instaat de instrument geluiden aan te passen, het volume, het panorama, de reverb. (galm) en de 
chorus voor iedere notenbalk in te stellen. Kies vanuit het hoofd menu Weergave ! Mixer  om de mixer zichtbaar te 
maken.

�
Dempen en Solo
Gebruik de Demp optie om snel een aantal partijen stil te maken. Als alternatief kun je ook de Solo optie gebruiken om 
alle partijen stil te laten zijn behalve die als "Solo" is aangemerkt.



 

Knoppen
Om een knop met de klok mee te draaien, klik en sleep naar boven. Om een knop tegen de klok in te draaien, klik en 
sleep naar beneden.
Geluid
De lijst met geluiden bestaat uit alle instrumenten die door je huidige SoundFont worden ondersteund.

De bladmuziek kan in verschillende modi worden getoond:
De hierna volgende opties (behalve Pagina/Doorlopende weergave) bevinden zich in het menu “Weergave”

Pagina/Doorlopende weergave
In de mode "Pagina weergave" zie je de opmaak, zoals die is ingesteld voor de printer, voor afbeeldingsbestanden of 
voor PDF-documenten.
In de mode "Doorlopende weergave" wordt de partituur weergegeven als een ononderbroken geheel.

Hier kun je schakelen:

�

Pagina weergave
In de weergave "Pagina weergave" wordt de partituur weergegeven als een of meer pagina's van een bepaalde 
grootte en met marges.
Je kunt alle lijnen en pagina-einden zien, zowel de handmatig toegevoegde als de door de software automatisch 
berekende.

https://musescore.org/nl/node/36176


 

Doorlopende weergave
In de weergave " Doorlopende weergave" wordt de partituur getoond als een ononderbroken systeem.
Als het beginpunt van de partituur niet zichtbaar is worden vervangende tekens weergegeven voor maatnummers, 
instrumentnamen, muzieksleutels, maatsoort en toonsoort (in een blauwe band, links).

Schaal
Zowel in de weergave "Pagina weergave" als in de weergave "Doorlopende weergave" kun je hiermee de schaal 
instellen. Dit heeft geen invloed op het formaat van de afdruk.

�
In de keuzelijst kun je een bepaald percentage selecteren of kiezen uit:
* Paginabreedte
* Hele pagina
* Twee pagina’s
Deze zijn gerelateerd aan de breedte van het venster.
Je kunt ook gebruik maken van de opties Bekijk dichterbij en Bekijk verderaf in het "Weergave" menu.



 

Musescore App op tablet / smartphone 

De Musescore App verbind je mbv je gebruikersnaam met de Musescore bibliotheeek, waar je kan zoeken naar 
partituren en de geselecteerde partituur kan afspelen. De App kan ook Musescore partituren uit je eigen Songbook 
afspelen. De Songbook is je eigen Musescore bibliotheek op je eigen tablet of smartphone. 
Wil je een partituur in de Songbook zetten, stuur jezelf dan een mail met de partituur en open de mail en sla de 
partituur op naar Musescore.

In het verleden was er een Musescore App en een Musescore Songbook App. Op 6 september 2018 is er een nieuwe 
Musescore App 2.0.2 uitgebracht, die beide vorige Apps vervangt.

De App kan geinstalleerd worden vanuit de Appstore(Apple) of Playstore (Android)
Als je deze App geinstalleerd hebt, heb je de volgende keuze mogelijkheden:

App keuzemogelijkheden:

knop Browse - zoek in de Musescore bibbliotheek en speel de gevonden partituur af  

knop My Scores - dit zijn de partituren die jezelf op de publieke Musescore bibliotheek hebt gezet

knop Favorites - dit zijn de partituren in de publieke Musescore bibliotheek die jij gemerkt hebt met Favoriet

knop Songbook- dit is de Musescore bibliotheek op je eigen tablet of smartfphone

Settings - instellingen en help



 

Als je een partituur gelsecteerd hebt, heb je de volgende afspeel mogelijkheden. 

Afspeel mogelijkheden:
knop - ga naar begin

knop - speel af

knop - lus schakel herhalen in
      druk een paar seconden op een maat waar de lus moet beginnen
      druk een paar seconden lang op een maat waar de lus moet stoppen
      druk speel af en het fragment wordt continue herhaalt

knop - instellingen
     stel snelheid in
     transponeren

knop - vergroten/verkleinen

knop - mixer
   volume van de metronoom instellen
   voor iedere partij kun je
       het volume instellen
       solo selecteren
       onzichtbaar maken op partituur 
   



 


