Tips om MuseScore alleen te gebruiken als Midi speler

Na het openen van een midi bestand is onder menu Weergave het Afspeelpaneel aan te vinken waarmee je het Tempo en Volume
van het midi-bestand kan aanpassen. Tevens is er een knop om een maat vooraf te krijgen en kan de metronoom aangezet worden.
Hier is ook een instelling te maken om een moeilijke passage in de partituur te herhalen.

Onder menu Weergave is een Navigator-balk te activeren. Hiermee kun je met een vastgehouden muisklik door de partituur heen en
terug slepen om een moeilijke passage opnieuw te spelen of verderop te beginnen door een maat of noot aan te klikken en op de
Play knop () te klikken. Dit kan ook met een aangehouden muisklik in de partituur (pas op dat hierbij geen noten wjjzigen)

Onder menu Weergave is de MuseScore Mixer te activeren. Via dit communicatiepaneel kun je het instrument en de sterkte van
het afspelen van individuele stemmen wijzigen. Door aan het rode Vol(ume)-wiel te draaien wijzigt de afspeelsterkte van een
partij. Door Demp aan te vinken onderdruk je het afspelen, met Solo hoor je alleen de betreffende notenbalk en via de Geluid tabbalk kun je kiezen voor een ander instrument en zelfs alle instrumenten veranderen in een weergave naar eigen keuze.

Als er in een aangeleverd MuseScore bestand (*.mscz) tabbladen toegevoegd zijn kan bijvoorbeeld in het Magnificat van Gabrieli
koor 1 uitgelicht worden. Bij het afspelen is dan alleen dit koor te horen en de partituur beperkt zichtbaar tot alleen dat koor.

Door in de partituur op een bepaalde noot te klikken (zie witte pijl) en de noot wordt vervolgens hoorbaar via de luidspreker van je
computer dan zal bij op dit punt het afspelen van het bestand beginnen. Op dezelfde wijze is ook een maar of een rust te selecteren.
Soms selecteert de aanwijzer niet de noot maar een stok aan een noot. Als dit zo is zal er geen noot klinken en werkt bovenstaande
niet.

OVERIGE BEDIENINGSAANWIJZIGEN
Door de muis ergens in een partituur te houden en tegelijk de CTRL-toets in te drukken en IN of UIT te SCROLLEN (met een wiel op de
muis) zoom je in of uit op een deel van de partituur, er van uit gaande dat je een muis gebruikt met zo’n scroll-wiel.
Zonder muis is via het pull-down menu Weergave in en uit te zoomen met Bekijk dichterbij of Bekijk verderaf.
Er kan uiteraard nog veel meer met het programma maar met deze bovengenoemde basisvaardigheden moet het programma te
gebruiken zijn als een iets uitgebreidere midi-speler dan de gangbare gratis versies die te downloaden zijn. De geluidskwaliteit is in
ieder geval iets beter. En dat is voor kritische orenheel wat waard.
Als er meer vragen zijn over het gebruik van MuseScore schroom dan niet om die aan mij voor te leggen.
Ik zal altijd proberen om ze te beantwoorden.
Wim van den Berg
8 september 2016

