Musescore kan gratis gedownload worden van www.musescore.org. Let erop dat je de taal op
Nederlands kunt zetten voordat je aan de download begint.

Handleiding afspelen bestanden
Open een .mszc-file in Musescore. Je ziet de bladmuziek.
Als je met de muis ergens tussen de notenbalken klikt en de muisknop ingedrukt houdt kun je de
muziek verplaatsen. Ook kun je scrollen met het muiswieltje.
Snel navigeren
Selecteer Weergave → Navigator. Je ziet onder in beeld een verkleinde weergave van de partituur,
waar je met ingedrukte muisknop in kunt bewegen. De partituur beweegt dan mee.
Afspelen
Op de taakbalk zie je de bekende symbooltjes

Klik op het driehoekje rechts om de muziek af te spelen. Met het knopje links van de afspeelknop
kun je terug naar het begin. Als je ergens middenin wilt beginnen kun je een noot of rust selecteren
door erop te klikken. Het afspelen begint dan op deze plaats.
Voor meer controle kun je het afspeelpaneel zichtbaar maken via menukeuze Weergave →
Afspeelpaneel (F11) .

Met de tweede en derde schuif kun je tempo en het algemene volume regelen. (Zet de volumeknop

niet te hoog. Dit leidt vaak tot een lelijk geluid. Gebruik liever de volumeregeling van koptelefoon
of luidspreker of van de computer zelf.) Je kunt ook een fragment steeds laten herhalen. Klik
hiervoor achtereenvolgens op
– de beginnoot van het fragment
– de rechte beginhaak in het afspeelpaneel. De herhalingsmodus (de knop met de
ronddraaiende pijltje) wordt nu automatisch geactiveerd.
– de eindnoot van het fragment
– de sluithaak in het afspeel paneel.
– de afspeelknop.
Als er een beginhaak in de partituur is gezet, zal het afspelen altijd daar starten. Ook zal de knop

er nu voor zorgen dat naar de beginhaak wordt teruggesprongen.
Klik op de knop met de ronddraaiende pijltjes om de continue herhaling te stoppen.
Mixer
Met de mixer (Weergave → Mixer (F10)) kun je per partij instellen hoe je de muziek wilt horen.
Je ziet dan het volgende window:

Je ziet onder andere schuifjes die je met de muis met ingedrukte linkerknop kunt bewegen. Het
schuifje linksonder regelt het algemene volume. Deze doet hetzelfde als het derde schuifje van het
afspeelpaneel. Daarnaast staan de regelpaneeltjes voor de diverse partijen.
Als je bij een of meer partijen op het groene knopje met de S (voor Solo) klikt, worden alleen die
stemmen weergegeven. Een klik op een rood knopje met de M van Mute heeft het omgekeerde
effect. De partij wordt dan niet weergegeven. Met de schuifjes kun het volume per partij regelen.
Het “draaiknopje” dient voor de verdeling van het geluid over linker- en rechterluidspreker of
-oortelefoon (Dit wordt pan genoemd.). Het knopje ziet eruit als een draaiknopje, maar rondjes
draaien met de muis heeft weinig zin, omhoog en omlaag bewegen wel. Het gemakkelijkst is het om
de cursor op de knop te plaatsen en dan de zaak met het muiswieltje te regelen.
Door op een paneeltje van een van de partijen te klikken komen bovenaan de gegevens van die
partij te staan. In het voorbeeld is de altpartij geselecteerd. Ook op deze plek kunnen het volume en
de pan worden geregeld. Reverb en Chorus geven speciale geluidseffecten. Door op het pijltje
naast “Geluid:” te klikken kun je voor de partij een ander midi-instrument kiezen.
Meer informatie
Meer informatie, ook over het zelf schrijven van muziek, is te vinden via menukeuze Help → Online handleiding.
Weergave bladmuziek
Met deze knop kun je kiezen tussen weergave van pagina's (nuttig voor afdrukken) en doorlopende
weergave (prettiger als je de muziek tijdens het afspelen wilt volgen).
Musescore Songbook
Voor iPad, iPhone en Android systemen is de app Musescore Songbook te koop voor een gering
bedrag bij resp. de App Store en de Google Playstore. (Er is ook een gratis Musescore app, maar die
heeft niet de mogelijkheid om elke gewenste .mscz-file te openen.)
Op iPad of iPhone ga je na het downloaden van de app als volgt te werk om de gewenste file te
beluisteren (op Androidsystemen zal het ongeveer hetzelfde werken):
Transfer via email
- Email de .mscz naar jezelf
- open de email op de iPad of iPhone
- klik op het .mszc file attachment
- selecteer -> "Kopieer naar Songbook"
- Onder menu item “Songbook” staat de Musecore file nu om af te spelen
Transfer via DropBox
- Download DropBox voor iPad/iPhone, maak account aan en login
- Kopieer de .mscz naar DropBox op de PC, kan ook web based
- open DropBox op iPad of iPhone
- klik op de .mszc file (Melding waarschijnlijk “Geen voorbeeld beschikbaar”) - Rechts
boven klik op het “share" icoon
- Op de onderste selectiebalk klik “Openen in”
- selecteer -> "Kopieer naar Songbook"
- Onder menu item “Songbook” staat de Musecore file nu om af te spelen

