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Muzieknotatie voor computer en iPad: 
Sibelius, Musescore   

+ bijscholingen… 

1. Starten met Musescore       GRATIS  

Vind je de prijs van Sibelius (ca. 600 Euro) te hoog en denk je dat je al die 
mogelijkheden toch niet nodig zal hebben, dan zijn er alternatieven. Een zeer 
gelijkaardig programma en vooral gratis alternatief, is MuseScore. Je vindt een 
download op musescore.org/nl, zowel voor mac, pc als andere platforms. Je zal 
merken dat heel wat handelingen en shortcuts zeer gelijkend zijn… 
 
Doen we even een oefening, we schrijven Summertime in a klein. Eerst een nieuw 
bestand openen en je komt in het ‘Creëer een Nieuwe Partituur’ venster. Hier plaats 
je de titel etc. en creëer je jouw partituur vanuit een sjabloon of vanuit een zgn. lege 
partituur. We kiezen sjabloon, komen in het ‘Maak Nieuwe Partituur’ venster en 
selecteren lead sheet. De volgende stappen spreken voor zich en uiteindelijk beland 
je in de partituur. De eerste noten, deel van een opmaat, zijn gemarkeerd. Typ een 
letter N om in de ‘noten-modus’ te komen, kies de notenwaarde en typ nu e (mi) en c 
(do) op je toetsenbord en de opmaat is al klaar. Een octaaf te hoog? CMD page 
down, net zoals in Sibelius. Een nieuwe ‘lijn’, selecteer de laatste maat van je lijn en 
doe een ‘return’. Andere maatstrepen? Ga naar het palet en kies welke je wil. 
Akkoorden toevoegen? Ctrl K en het venster opent. Lyrics? Ctrl L en je kan schrijven, 
zelfs met splitsen van woorden. Het menu met aanduidingen is zeer 
gebruiksvriendelijk en loodst je zo doorheen je werk. 
 

 
 
Ik had alleen een korte aarzeling bij het verkrijgen van vijf maten op een systeem (de 
eerste vier maten + opmaat). Maar ik vond snel een oplossing1 via het menu: plugins 
> break every x measures.   
 
Akkoorden, lyrics? Net op dezelfde manier als in Sibelius.  
 
Nuttige handleidingen voor lead sheets vind je op 
http://musescore.org/en/node/11723 
http://musescore.org/en/node/11726 
 

                                                 
1
 Dit strookt niet echt met de realiteit : de ontwikkelaar van dit programma is een goede bekende van 

me en dan gaat het wel iets sneller ;-) 

http://musescore.org/en/node/11723
http://musescore.org/en/node/11726
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2 Sibelius2     599 Euro 

 
Sibelius, net zoals MuseScore, is een muzieknotatieprogramma en kan je vergelijken 
met een tekstverwerker. Je schrijft er je partituren mee, maar je kan dit programma 
best niet gebruiken als meespeelprogramma, sequencer etc. om het uiteindelijke 
resultaat te beluisteren. Net zoals je een Word document ook niet laat ‘spreken’…  
Je vindt dergelijke eigenschappen eerder terug in meespeelprogramma’s zoals Band 
in a Box en iRealB of in sequencers zoals GarageBand (zie verder). 

I. Het opstellen van een partituur  

a. Start a New Score 

In de Quick Start open je een nieuw document waarvan je zelf de lay-out kan 
vastleggen. Je kan ook naar ‘recent’ gaan waar je vorige lay-outs kan terugvinden of 
naar ‘import’ voor het binnenhalen van andere formaten zoals music XML of MIDI 
files. 

b. Document Set Up 

Je hebt bvb. gekozen voor een lead sheet en daarna ga je aan de slag voor de 
verdere opbouw van je document: landschap of portret, specifieke fonttypes, 
toevoegen van instrumenten; je kan de maatsoort ingeven via maatindeling, een 
eventuele opmaat voorzien (pick-up of upbeat), tempo, voortekening (kruisen, 
majeur) en tenslotte informele tekst over je score zoals titel, componist/songwriter, 
tekstschrijver, de copyright en andere informatie. 

II. Het basisontwerp van een leadsheet 

Maken we samen een leadsheet voor Summertime in d klein.  

 
 
Het stuk staat in F-groot of d-klein, maatsoort 4/4, begint met opmaat en werd 
geschreven door George Gershwin e.a., copyright is bekend3. Wil je een eigen 
ontwerp dan kies je bij het opstarten voor een “blank” document en je plaatst er zelf 
de instrumenten in door “Add of Change Instruments” te kiezen. In dit venster kies je 
het instrument, vergeet niet “add to score” in te drukken.  
 
Tot zover de lay-out van onze leadsheet.  Stel dat je tijdens het schrijven nog een 
instrument wil toevoegen: niet getreurd, ga naar het popup menu ‘home’ en kies voor 

                                                 
2
 Deze tekst vertrekt vanuit Sibelius 7.5 

3
 Let hiervoor toch maar op! Remember Gotye : 

http://www.billboard.com/articles/news/495278/gotyes-smash-hit-almost-didnt-happen 



Zomercursus Halewynstichting 2017 – lessen van Maarten Weyler 

Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 

 

JAZZCURSUS 2017 - MUZIEKSOFTWARE  

 

4 

add or remove (icoon: instrument). Hier heb je de keuze tussen allerlei instrumenten 
en notenbalktypes.  

III. Het invoeren van noten 

Je kan in muzieknotatieprogramma’s steeds op verscheidene manieren noten 
invoeren. Bijvoorbeeld met een keyboard. Maar voor deze les kiezen we het keypad. 

a. Keypad 

In het menu ‘view’ ga je naar ‘panels’ en daar vink je keypad aan. Er verschijnt een 
venstertje met hierop de aanduidingen van noten e.d. Beginnen we met de opmaat, 
vierde noten a of la en f (fa). Gewoon in het keypad een vierde noot kiezen, 
aanklikken (“blauw maken” heet dat in Sibelius) en invoeren op de notenbalk. Heb je 
verkeerd gemikt, gewoon hoger of lager zetten dankzij de op en neer cursor. Nog 
gemakkelijker is de notennamen te gebruiken. Tik a en er verschijnt een la. Een 
octaaf te hoog of te laag? Via Command4 page down (of up) wordt de noot meteen 
een octaaf lager (of hoger) gezet. Let wel: om in Sibelius een noot te activeren, moet 
je erop klikken. Eens de noot blauw gekleurd is kan je aan de slag. 
 

 
 
Je kan noten evengoed invoeren met een MIDI of USB keyboard, Sibelius herkent 
automatisch het toestel. Ben je een bedreven pianospeler dan loont het zeker de 
moeite om de noten in te geven in real time. Je gaat naar het menu note input, 
selecteert record en vervolgens start de opname. Je kan de opname instellingen 
gemakkelijk wijzigen met flexi-time. Was je opname redelijk, dan nog kan je ze met 
‘renotate performance’ optimaliseren.   

b. Maatstrepen 

Het is de gewoonte om aparte delen uit de vorm te verduidelijken met een dubbele 
maatstreep. In Summertime hoort deze een eerste keer voor te komen na de 8ste 
maat. Ga hiervoor naar het Notations menu. Daar vind je Barline en heb je 
verschillende opties. Voor onze dubbele maatstreep klik je eerst op de maatstreep 
(in Sibelius is het heel belangrijk “waar” je klikt!) dan ga je naar barline in dit menu en 

                                                 
4
 CMD en voor pc-gebruikers CTRL van Control 
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kies voor double. Bevestigen doe je door nogmaals te klikken, de maatstreep wordt 
terug zwart. 

c. De volgende noten invoeren 

Stel dat je een niet-diatonische toon nodig hebt: de notenwaarde selecteren in het 
keypad en aangeven dat het om een verhoogde toon gaat. Zo kan je eveneens 
noten verlagen, herstellen, accenten toevoegen, of zoals voor de volgende maat een 
verbindingsteken toevoegen. 

d. Gebruik de structuur van het stuk 

Muziek maakt veel gebruik van herhalingen, in jazz en pop bvb. te merken aan een 
AABA vorm. Driemaal dezelfde A dus, weliswaar met kleine varianten. Met knip- en 
plakwerk kan je aanpak dus snel gaan. Selecteer een maat door in de notenbalk te 
klikken, ter hoogte van de maat. De maat wordt nu omgeven door een blauwe 
rechthoek, typ CMD C (‘copy’) en de maat wordt gekopieerd. Lukt het niet en is enkel 
je noot blauw? N klikken en de noot is niet langer geselecteerd. Een gekopieerde 
maat kan je eender waar terug oproepen met CMD V (‘paste’). Steeds dezelfde 
maten herhalen kan gemakkelijkst door CMD R (van repeat). Maar eigenlijk is het 
nog te vroeg om te kopiëren, je kan best eerst akkoorden toevoegen. Hét moment 
om te kopiëren is na het invoeren van akkoorden, maar voor het toevoegen van 
tekst. 

e. Akkoordsymbolen plaatsen 

Maak een noot blauw door deze te selecteren. Typ CMD K en boven de noot of rust 
verschijnt een cursor. Daarmee typ je het gewenste akkoordsymbool. Een 
verlagingsteken schrijf je gewoon met de letter b. Sibelius past die daarna wel aan 
naar het juiste symbool. 

f. Tekst invoegen 

Tekst kan je toevoegen door een noot te selecteren en CMD L te klikken (van Lyric). 
Onder de noot verschijnt de cursor. Is de melodie syllabisch, geen probleem, 
gewoon spatiebalk indrukken en je komt vanzelf onder de volgende noot. Voor het 
splitsen van een woord gewoon streepje achter de laatste letter en op de spatiebalk 
drukken. Bij melismatische muziek gewoon spatie blijven gebruiken om verder te 
gaan en er verschijnt vanzelf een lijn die aanduidt dat de tekst moet aangehouden 
blijven. Een snellere manier: vind je de lyrics op het net, kopieer dan deze tekst. Ga 
naar Sibelius, klik op de beginnoot en geef CMD L in, de cursor verschijnt onder de 
noot en klik Paste (CMD V). De lettergreep verschijnt onder de juiste noot en zo ga je 
verder en voer je de ganse tekst snel in.   
 

g. Mogelijke fouten herstellen 

Met de backspace kunnen recente fouten verwijderd worden. Een andere 
mogelijkheid bestaat erin naar het home menu te gaan en een aantal maten te 
selecteren via Bars (het select bars menu). Verwijder met backspace.   

h. Invoegen in een word document 

Je kan met de functie alt G (van Grafic) een kruisje oproepen (à la Adobe) en enkele 
maten of het volledige stuk selecteren. Met CMD copy kan je het stuk kopiëren en 
bvb. hieronder plaatsen.  
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i. Enkele nieuwigheden 

De nieuwe menu-indeling, ‘ribbon’ genaamd, volgt de chronologie van je werkproces. 
Het eerste sub-menu, file, geeft allerlei mogelijkheden ivm het opslaan van je 
document maar ook over importeren etc.  
 
Home 
Dit menu gaat onder meer over toevoegen/verwijderen van instrumenten (Sibelius  

 
 
plaatst meteen de juiste sleutel, voortekening en tessituur!), maten, filters (bvb. 
selecteer alle noten met CMD A, ga naar filter en kies ‘lyrics’ – deze worden blauw – 
en je kan in een beweging alle tekst verwijderen).  
 
Note Input 
In dit menu kan je een triool invoegen, een enharmonie verwijderen (‘respell’), een 
passage snel kopiëren (‘repeat’), een opname starten en allerlei bewerkingen 
doorvoeren met noten (swap, voice, below, reduce5, arrange etc.). 
 
Notations 
Een volgende menu is notations en hier kan je onder meer de sleutel wijzigen, de 
voortekening, de maatsoort, maatstrepen maar ook lijnen en symbolen toevoegen. 
Verder kan je in dit menu de notenkoppen wijzigen (bvb. voor drums), namen 
toevoegen aan de noot (sic?), e.a. 
   
Text 
In text, een mini-tekstverwerker, kan je gemakkelijk fonts aanpassen, tekst en 
akkoorden invoeren, geëigende aanduidingen aanwijzen met styles (zoals bvb. 

                                                 
5
 Uiterst nuttig voor arrangement : je schrijft je vierstemmig arrangement in een notenbalk en Sibelius 

splitst dit voor jou uit op vier verschillende notenbalken 
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dynamische tekens, hitpoints, analyse symbolen, tijdseenheden en nog veel meer), 
maat- en vormaanduidingen, … en tenslotte allerlei plug-ins6. 
 
Play 
Geeft je alle opname- en weergavemodaliteiten en deze blijven niet beperkt tot 
audio. Je vindt hier allerlei toepassingen voor video etc. 
 
Lay Out 
Dit hoofdstuk spreekt voor zich, toch is het nuttig de functie ‘hide empty staves’ te 
bekijken. Hiermee kan je overtollige lege maten en notenbalken verwijderen uit het 
partituurbeeld. 
 
Appearance 
Gaat hier nog verder op in. Zo kan je de verbindingsstaafjes van gegroepeerde noten 
wijzigen, de ruimte tussen onderlinge noten aanpassen, e.a. 
 
Parts 
Het bewerken en uitprinten van de individuele partijen gebeurt via dit venster.  
 
Review 
Voornamelijk voor de docenten onder ons: opmerkingen toevoegen, post-it schrijven, 
fluo-markeringen en opdrachten geven… 
 
View 
View tenslotte zorgt voor het type beeld (panorama), in- en uitzoomen, maar vooral 
belangrijk zijn de zgn. panels zoals keypad, navigator, keyboard. 
 
Veel van deze toepassingen kan je bedienen met short cuts. In een geopend 
document typ je: 
Q: sleutels   T: time signatures  Z: symbolen 
L: lijnen   P: play    M: mixer 
N: noot invoegen  S: boogje invoeren  … 

                                                 
6
 Nuttig is dat je nu haast alle tekst kan aanpassen en dit in een handomdraai 
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j. Enkele nieuwigheden ‘extra’ in Sibelius 7 

Afdrukken: nu een realistische weergave van wat je zal printen in de print preview en 
een betere leidraad zoals omtrent afdrukken op voor- en achterzijde   
Export: direct Musicxml, MIDI en pdf formaat voor partijen  
Sounds: nog betere klanken, voor verschillende muziekgenres   
Tekst: idem, gebruik hiervoor de ‘Inspector’ door CTRL Shift I. 
Inspector: vervangt de vroegere properties. Gebruik de pin om deze continu 
beschikbaar te houden. 
Graphics: het importeren en opslaan van eigen graphics wordt vereenvoudigd 
Arrangement: ga naar Note Input in de ribbon en probeer de explode/reduce 
mogelijkheden uit. Van een meerstemmig arrangement naar individuele partijen etc. 
 

k. Vragen? 

Sibelius biedt heel wat mogelijkheden, maar daarom hangt er ook een prijskaartje 
aan. Een update naar Sibelius kost 139 Euro, een volledig nieuwe versie 599 Euro. 
Voor muziekstudenten is er wel een goedkopere (en volledige) versie beschikbaar… 
 



Zomercursus Halewynstichting 2017 – lessen van Maarten Weyler 

Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 

 

JAZZCURSUS 2017 - MUZIEKSOFTWARE  

 

9 

 
2. Werken met iReal Pro en gelijkaardige toepassingen   
 
2.1. iReal Pro  

voor smartphones en tablets (12,99 Euro) of computers (19,99 Euro) 
 
Deze app biedt 50 meespeelstukken of oefeningen aan met “algemene titels” zoals 
Afro 1. Op het net kan je bij forums terecht voor originele (en heel wat andere) 
standards met correcte titel.  
 
Player Controls 
Opgelet: de lay out is niet steeds gelijk tussen de verscheidene platforms waarvoor 
deze app beschikbaar is.    
 
Algemeen: kies een song. Onder het akkoordenschema verschijnt een venster 
waarbij je de stijl, tempo, aantal chorussen, het aftellen en nog veel meer kan 
aanpassen. De hoofdtoonaard kan je naar een van de twaalf mogelijkheden 
omzetten. Via de mixer kan je de balans aanpassen en hier kan je als bassist bvb. 
de bas volledig uitschakelen om zelf mee te spelen. Of je kan er andere 
instrumenttypes kiezen.  Leuk, voor de ijverige student, is het “graduation-hoedje”: 
hier kan je voor de volgende chorus het tempo en de toonaard veranderen. Zeker 
een uitdaging! 
 
Exporteren: dat kan als WAV, AAC of MIDI. Klik bvb. op MIDI en je kan deze 
gegevens versturen via email om de file met andere applicaties zoals MuseScore of 
Garage Band te openen… 
 
Wil je een bepaalde passage apart instuderen, selecteer dan de maat (of maten) 
door deze aan te raken of aan te klikken (ze kleuren geel) en schuif door tot waar je 
wil herhalen. Ondertussen duikt er een ‘loop’ symbool op, aanklikken en starten. Een 
leuke tip: initieer de oefenhoed (ut supra) en selecteer bvb. twee opeenvolgende II – 
V akkoorden. Laat de loop erop los en je hebt een interessante oefening… 
 
Edit 
Kies je voor het potlood, dan kom je in de edit modus. Hier kan je de akkoorden 
wijzigen, het aantal maten, de maatsoort etc. Je kan, door het aanraken van enkele 
maten, deze kopiëren en elders toevoegen. Je kan de song ook dupliceren, een 
volledige nieuwe maken (vanuit blank of vooropgezette structuren zoals blues, 
AABA, etc.) en nog veel meer. 
 
Export 
Je kan de song exporteren via email naar iRealB users, als pdf (via email of via app’s 
zoals ForScore), als JPEG, op het Forum plaatsen, als MusicXML (bvb. invoeren in 
Sibelius of Musescore – dan is de partituur gemakkelijk te editen of te gebruiken voor 
andere toepassingen).  
 
Setlist 
Eens klaar met je nieuwe partituur, kan je deze in een bestaande of een nieuwe 
setlist importeren. 
 
 
 
Forum 
Via de wereldbol kom je meteen terecht op het forum waar je allerlei songs en play 
lists gratis kan downloaden. 
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Verder kan je nog extra settings kopen: 

- Piano-, gitaar- en ukulele akkoorddiagrammen 
- Een bibliotheek met akkoorden en akkoordenscales 
- ‘Normale’ en/of ‘mooiere of embellished’ akkoorden voor elke stijl en min#5 
- Verbeterde stijlen zoals Gypsy Jazz, guitardiagrammen, playback van 

diminished akkoorden – zonder septime 
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2.2. Band in a Box    $129 > audiophile edition $669 
Band in a Box is een meespeelprogramma. Het is een moderne versie van 
meespeelplaten zoals ze nu nog bestaan (Aebersold, Ramon Ricker etc.), alleen met 
de voor- én nadelen van een digitale versie. Het zijn dus geen muzikanten7 die 
meespelen, maar je kan het opgeroepen stuk op eenvoudige wijze van toonaard 
veranderen, het tempo wijzigen en nog veel meer. 
 
De opmaak en het beluisteren van een “partituur” of leadsheet 

a. Start 
Bij het opstarten van Band in a Box kom je meteen terecht in een partituur. Zoals 
vaak in Jazz en andere populaire muziekstijlen is deze à la “vier maten per rij of per 
notenbalk” uitgeschreven. In deze lege partituur kan je akkoorden toevoegen door ze 
in te typen. De cursor beweegt per halve maat, twee akkoorden per maat is immers 
courant in muziek8.  Zolang je niet verder bent gegaan met je cursor zie je niks 
nieuws. Cursor verplaatsen en je ziet het akkoordsymbool verschijnen. 
 

b. Play 
Bij wijze van oefening hebben we de eerste acht maten van Take the “A” Train 
ingevoerd. De eerste 8 maten kopiëren we (ga naar copy, beslis over het aantal 
maten en waar deze moeten belanden), dus: kopieer de eerste acht maten naar 
maat 9 en maat 25. Vervolledig door de akkoorden van de Bridge of Middle Part toe 
te voegen en verander van stijl voor deze brug. We kunnen de overgang naar de 
brug nog verduidelijken door een dominant naar IV toe te voegen in maat 16. Je klikt 
op play, het laden duurt even en dan hoor je het aftellen gevolgd door het spelen van 
een begeleiding met de volgende instrumenten: piano, bas en drums. Op een 
pianodisplay kan je volgen wat gespeeld wordt voor piano (zwarte bolletjes) en bas 
(blauw). Wil je de drums bekijken, ga dan naar het icoontje drums (doen: een giller!). 
Bij elke maat kan je een stijlverandering aangeven. Dat zie je door je cursor in de 
lege ruimte tussen getal en maat te plaatsen. Je kan de aanduiding “leeg”, a of  b 
instellen. Tussen “leeg” en a is er weinig verschil, b klinkt duidelijk verschillend. Voor 
de geselecteerde swingstijl gaat de begeleiding over van two beat naar walking. Dus: 
‘lege’ begeleiding voor de eerste A, a voor de tweede A of A2 en b voor de bridge en 
afsluiten met a voor A3.  

 

                                                 
7
 Alhoewel… in de meest recente versies wordt het steeds ‘humaner’ 

8
 Meer akkoorden per maat is mogelijk door het gebruiken van een komma tussen twee opeenvolgende 

akkoorden 
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c. Andere knoppen 
Sommige spreken voor zich: stop, replay, hold, from, e.a. From dient om vanaf een 
bepaalde maat te beginnen. Wil je bvb. als bassist zonder bas spelen, druk M van 
mute in en dan bass en je hoort geen bas meer meespelen. 
 

d. EDIT popup menu 
Nuttig is zeker de transposefunctie. Hier verander je de toonaard, per halve toon. 
Deze bewerking zie je ook op het scherm verschijnen.  
 

e. SONG popup menu 
Bekijken we het song menu. Het eerste onderdeel bevat title, key, tempo en embel... 
Hier vind je de titel, de componist, de stijl, de toonaard, het tempo, een 
transponeervenster, een venster om de akkoorden mooier te doen klinken (= 
embellishments of embel).  
Verder kan je bepalen wanneer de chorus begint (bvb. bij het gebruiken van een 
intro) en wanneer deze eindigt. Daarna beslis je zelf over het aantal chorussen. Vary 
Middle Style is voor het variëren van de speelstijl tijdens de chorussen zoals in 
swingstijl, waar in de middle part werd overgegaan naar walking. 
 
Je kan nog meer kiezen via de “more” keuze. Zoals de stijl veranderen voor het 
middendeel (bridge), het toevoegen van rusten in bepaalde delen, een pedaalnoot in 
de bas en een tag. Het woord tag is niet goed gekozen, eigenlijk hoort hier het woord 
coda te staan… 
 

f. Andere stijl? 
Hier selecteer je de stijl. Van Swing naar Bossa, over Popballad en Ethnic. 
 

g. Een solo? 
In de Solo popup kan je zelf een solo uitkiezen. In een stijl, volgens een bepaald 
solist, op een welbepaald instrument, geharmoniseerd of niet etc. 
 

h. Een Midi file? 
Selecteer de .MID knop en je kan je song saven als Midi file. Een toepassing: 
exporteer een in Band in a Box gecreëerde midifile naar Sibelius. Er vindt een 
omschakeling plaats en dan zie je de volledige score verschijnen, met de juiste 
partituuraanduidingen etc. Op deze manier wordt het gemakkelijk om de originele 
Band in a Box file te editen en te verbeteren. Met Band in a Box kan je ook partituren 
aanmaken of sequencen maar deze functies zijn niet geoptimaliseerd. Voor de 
partituur werk je beter met programma’s zoals Sibelius en voor sequencing bvb. met 
GarageBand. 
 

i. NIEUW: DAW – MODE – versie 2012 build 51 
Nieuw is de DAW (Digital Audio Workstation)-MODE, om gemakkelijk Band in a Box 
files naar een DAW (bvb. Garage Band) te verslepen. Stel je maakt een bluesje in 
Band in a Box. Dan stel je de DAW Mode in. Je venster wordt verkleind, handig om 
dit te gebruiken wanneer je bvb. Garage Band opent waarbij je beide vensters op je 
scherm kan zien. Nu sleur je bvb. de baslijn (aanklikken bas) naar de DROP balk. 
Deze verandert van blauw naar groen. Dit betekent dat Band in a Box jouw baslijn in 
de dropbox heeft opgenomen. Nu kan je die verslepen naar Garage Band en dan zal 
je merken dat deze gekopieerd werd. Op die manier kan je heel gemakkelijk reeds 
kant-en-klare fragmenten uit Band in a Box naar Garage Band verslepen en daar 
bewerken. 

j. NIEUW: AUDIO-klanken en stijlen die deze klanken gebruiken 
Je zal merken dat er ook audio-klanken beschikbaar zijn en dat deze verwerkt 
werden in realistische stijlen: de zgn. Real Tracks. Loont zeker de moeite. In de 2013 
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versie heb je stijlen zoals Soul (met volledige blazerssectie), Texas Blues Rock, 
EuroDance, Celtic bouzouki en gitaar, Country met Dobro en nog veel meer. Wil je 
hiermee duchtig aan de slag dan kan je de beste bijhorende sounds selecteren via 
Best RealTracks. Typ je stijl en BiaB selecteert automatisch solisten, klanken en 
begeleiders die het beste bij jouw stijl passen: 
  - voor solo 

- voor comping 
 - voor ‘all’ 
 
Verder werden MIDI supertracks toegevoegd (bvb. New Age) en klanken zoals Hi-Q 
Midi Sounds.  
 
Ook zijn er de ‘performance tracks’, eigenlijk showcases opgenomen met echte 
muzikanten. Met voorbeelden uit 3 domeinen:  

 jazz, bossa en swing (op gitaar en sax)  
 gypsy jazz, dixieland en smooth jazz 
 traditionele Keltische melodieën (gespeeld op ‘fiddle’).  

 
SongFormMaker lijkt me zeer handig: je kan de vorm van je liederen nu veel beter 
bepalen en dieper uitwerken. Zo kan je een song afspelen als ABBABACB in plaats 
van de originele ABAC vorm.  
 
Kijk voor nieuwigheden op: http://www.pgmusic.com/bbwin.demos.htm   
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3. Starten met Garage Band9 
 
Sequencerprogramma’s kan je best vergelijken met een eenvoudige digitale 
opnamestudio. Sibelius is een tekstverwerker die wel de melodie kan doen 
weerklinken, Band in a Box is een automatische arrangeur die o.a. begeleidingen 
zelf genereert, maar met Garage Band kan je zelf alles gemakkelijk invoeren en 
opnemen. Klanken en loops zijn in deze software standaard aanwezig maar je kan 
ook gebruik maken van een USB keyboard, micro of gitaar om muziek op te nemen.  
 

1. Opstarten 
Gewoon het programma opstarten en je komt terecht in een virtuele studio. Als 
eerste instrumentkeuze zie je een akoestische piano, die kan bespeeld worden met 
een ‘intern of extern’ keyboard. Opnemen doe je door de opnameknop in te drukken. 
Standaard wordt er geen aftelmoment voorzien, dat kan je beter initiëren. Je gaat 
naar regelaars en daar kan je het aftellen aanzetten. Laat ons acht maten opnemen, 
nl. twee chord patterns (I VI II V). Naast de opnameknop zie je nog enkele knoppen, 
reset naar het begin, terugspoelen, play (werkt ook als stop), doorspoelen en loop. 
Kijken we nu naar het compartiment van de piano (spoor), dan zie je daar nog enkele 
regelingen: opname voor enkel dit spoor, muteknop (zie Band in a Box), soloknop, 
vergrendeling, volume of panningcurve en nog veel meer.  
 

2. Een nieuw spoor openen 
Door op het kruisje te klikken10 open je een nieuw spoor. Je hebt de keuze tussen 
een software of een fysiek instrument. Voor deze les kiezen we voor software 
instrument, dus selecteer ik “maak aan”. Er verschijnt op het scherm een pop up 
menu, genoemd bibliotheek, waarin verscheidene mogelijkheden worden aangereikt. 
Proberen we enkele bassen uit en kijken we, door 2 maal op het spoor te klikken, 
ook even naar de details (zoals keuze van versterker, equaliser, echo etc.) Nemen 
we nu een baspartij op. 
 

3. Notatiescherm 
Je kan een grafische voorstelling krijgen van wat je gespeeld hebt: hiervoor activeer 
je de spooreditor (schaartje?). Kijk naar de keuze tussen grid- en muzieknotatie.  
 

 

                                                 
9
 Garage Band zit in elke Mac… een vergelijkbaar programma voor pc is Reaper. Je kan dit gratis 

downloaden via reaper.fm 
10

 Afhankelijk van de versie die je gebruikt is dit bovenaan of onder het scherm… 
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Nu begrijp je waarom je tijdens het openen van een nieuw project de toonaard en 
nog meer moest invoeren. Je partituur staat nu in de juiste toonaard. Editen kan 
zowel in de grid- als in de muzieknotatie: je kan de noot verhogen, verlagen, korter of 
langer maken. Links in het venster kan je bvb. een transpositie doorvoeren, maar je 
kan het spoor ook editen. 
 

4. Invoegen van loops 
 
Het opgenomen gedeelte was niet altijd perfect qua timing. Hadden we niet beter 
eerst een drumpartij geplaatst? Hiervoor ga ik naar de loops via de loopsbrowser, 
aangeduid met een lus. Kies drumstellen en je kan, in realtime, de verschillende 
ritmepatronen beluisteren door er op te klikken. Let op: loops die een blauwe kleur 
hebben zijn audio-files en kan je dus niet meer aanpassen. Loops met groene kleur 
zijn MIDI-bestanden en kan je dus nog aanpassen in het notatiescherm (zie 
hierboven). 
 
Je kan de loopsbrowser op verscheidene manieren gebruiken. Ga maar eens naar 
jingles, films, broadcast... of naar geluidseffecten, filmgeluiden, brontosaurus of 
geluidseffecten, personen, cheering crowd – geluidseffecten, thuis en number 
change… Vrees niet: de loops zijn allemaal auteursrechten vrij! 
 

5. Werken met loops 
 
Creëer eerst een funky drumpartij. Ga naar de loopsbrowser en selecteer 
drumstellen en kies een bijpassende sound. Ik kies bvb. 80’s Back Beat 01. Deze 
partij duurt maar twee maten, ik wil vier maten om het duidelijker te kunnen 
beluisteren. Ik kopieer de partij, zet de positioner op maat 3 en meteen wordt deze 
partij gekopieerd. Een andere manier: ga naar de rechterbenedenhoek van het 
opgenomen spoor en je merkt een cirkel. Daarmee kan je de loop automatisch 
verlengen, zolang als je wil.  
Daarna zet ik er een gitaarpartij bij, ik kies deze uit de loops en selecteer eerst op 
funky klanken. Ik hou de toonaard bij “verschillende” en laat zo meerdere 
toonaardopties open.  Als je de drumpartij laat loopen, dan zal je merken dat bij 
beluistering van de gitaarloops deze automatisch in het juiste tempo worden 
aangepast. Ik kies uiteindelijk voor Tricky Funk Wah Guitar.  
Op dezelfde manier zoek ik nog een baspartij. Ik selecteer bas, sorteer op funk en zo 
vind ik In the Pocket Bass. Nogal stil, eens een andere loop laten meespelen... 
Funky Pop Bass 01 zou er bvb. ook nog bij kunnen. Tenslotte nog een pianoklank, 
bvb. Epoch Ambient Piano 1. Nu wat laten loopen en blijven proberen… 
 

6. Extra 
Als je niet zo gemakkelijk zelf piano- en baslijnen speelt en opneemt is er de 
mogelijkheid partijen in te laden via Band in a Box (zie hoofdstuk Band in a Box, 9. 
DAW-Mode). Vergeet niet dat je ook songs uit Sibelius als MIDI kan inladen (zie 
Sibelius) en bijvoorbeeld via iTunes kan laden… 
 
Een voorbeeld: 
In iRealB selecteer ik de ‘song’ Take the A Train en exporteer deze als audio/MIDI 
en vervolgens importeer dit als MIDI file naar Garage Band. Niet tevreden over de 
iRealB versie? Doe hetzelfde, met dezelfde song, in Band in a Box en kies 
bijvoorbeeld enkel de baslijn uit Band in a Box. Toevoegen kan je best met de 
nieuwe DAW functie (zie de vorige hoofdstukken!). Niet tevreden over de drum? 
Neem een loop uit Garage Band… Niet tevreden over de piano? Speel ze zelf in! 
Enfin, zo krijg je een originele begeleiding voor Take the A Train.   
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In Sibelius had ik een transcriptie uitgeschreven van Ella Fitzgerald’s solo op Take 
the A Train. Ik zet deze om in midifile en plaats deze bovenop de ‘mixed’ begeleiding 
in Garage Band.  
 
Wat nog? Open een nieuw spoor en speel mee met Ella en neem jezelf op. Vergelijk 
daarna de timing, waar het fout liep etc. 
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4. Introductie tot filmmuziek 
 
Als voorbeeld gebruikte ik een scène uit Apollo 13 (Re-Entry) en vroeg jullie  
‘aandachtig’ naar de link tussen de beelden en muziek van James Horner te zoeken: 
https://www.youtube.com/watch?v=nbr_eaEMfhQ 
 
James Horner: http://www.imdb.com/name/nm0000035/?ref_=ttfc_fc_cr8 
 
Als info gebruikte ik het script, zoals gebruikt door de regisseur met aanduidingen 
over de camera-positie (je mag zelf aanvullen waar ________ staat, zo leer je de taal 
van de regisseur te begrijpen!): 
 

Apollo 13 – Emerging from Blackout 

 

Scene/Shot Breakdown 

 

CAM = camera 

 

CUT WIDE SHOT of Press Room; CAM pans slowly right 

 

CUT  WIDE SHOT of Mission Control with helicopters on monitors 

 

CUT  MED WIDE SHOT of controllers, with Kranz in center 

 

CUT  BIG CLOSE UP of Mission clock counting down to 0 seconds 

 Controller (off-screen): “OK, Flight…” 

 

CUT  MED SHOT of Controller, he continues “… that’s 3 minutes, we are standing 

by for acquisition.” 

 

CUT CLOSE UP of Kranz. “Copy that.” 

 

CUT  WIDE SHOT of video screen, we hear Ken’s line ‘Odyssey, Houston, do you 

read me?” 

 

CUT  FULL SHOT of Mission Control, CAM starts to slowly pull in closer to Ken. 

“Odyssey, this is Houston, do you read?” 

 

CUT CLOSE UP of TV screen at military academy, we hear newcaster’s voice 

 

CUT  CLOSE UP of Jay watching the TV 

 

CUT  CLOSE UP of Marilyn and children 

 CAM pulls in closer 

 

CUT _____________________ of Conrad. He looks down as he listens to the 

newscaster 

 

CUT  CLOSE UP (2-shot) of Armstrong and Blanch watching the TV broadcast  

 CAM focuses on Blanch, PANS slightly to right 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbr_eaEMfhQ
http://www.imdb.com/name/nm0000035/?ref_=ttfc_fc_cr8
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CUT  MED CLOSE UP of Mary and children 

 She smiles reassuringly at her son 

 

CUT  MEDIUM SHOT of crew on bridge of aircraft carrier 

 

CUT _____________________ of Mission Control 

 Ken: “Odyssey, this is Houston, do you read me?” 

 

CUT MEDIUM SHOT of controllers, looking concernedCUT  MEDIUM SHOT 

of NASA Director and other controllers 

` He looks down at the floor 

 

CUT  __________________ of Kranz. He looks up at the screen 

 

CUT WIDE SHOT of video screen, still with no image of capsule 

 

CUT MEDIUM SHOT of controllers, CAM _________________ to left 

 

CUT MEDIUM SHOT of other controllers, CAM rises slowly to right, to reveal 

John watching intently; Ken’s voice can still be heard in the background 

 

CUT  MEDIUM LONG SHOT of Ken and other controllers 

 

CUT CLOSE UP of controller: “That’s 4 minutes, standing by.” 

 

CUT  CLOSE UP of Marilyn and children; CAM ____________________ slowly in 

on her 

 

CUT CLOSE UP of Jay 

 He looks up at the clock 

 

CUT CLOSE UP of clock 

 

CUT  CLOSE UP of Jay 

 He looks back to TV 

 

CUT  CLOSE UP of TV screen, still no capsule 

 

CUT CLOSE UP of Kranz; Ken (off screen): “Odyssey, uh, Houston, do you read?” 

 

CUT _________________ of video screen. Video breaks up, then reveals the 

capsule with parachutes descending 

 

CUT MEDIUM SHOT of Ken watching screen 

 

CUT CLOSE UP of Marilyn with children, she has seen the capsule 

 

CUT  WIDE SHOT of video screen, showing capsule; we hear Lovell on radio: 

“Hello Houston, this is Odyssey…” 
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CUT WIDE SHOT of Mission Control; Lovell continues: “… It’s good to see you 

again!” The room erupts in cheers 

 
In een volgende stap kan je de videoclip in je DAW laden, zoals hieronder te zien is. 

 

 
 
Je merkt dat video en audio in 2 aparte sporen werden opgesplitst, dus kan je 
eventueel het geluid (muziek, geluiden én gesproken onderdelen) volledig 
verwijderen.  
 
Als oefening kan je zelf nadenken waar en welke muziek jij bij de verschillende 
momenten zou plaatsen. Om dit te doen, moet je de minutage ‘minutieus’ noteren, 
liefst tot op de milliseconde, want zelfs een fractie te laat muziek toevoegen wordt 
door de toeschouwer als storend ervaren.  
 
Je kan deze minutage daarna omzetten in muziek, vaak wordt dit gedaan door te 
werken met maten. Een voorbeeld: je schat dat je muziek zal componeren op tempo 
bpm 60 en in 4/4 maat. Dit komt overeen met een vierde per seconde en dus duurt 
een maat vier seconden. Zo kan je bijvoorbeeld, voor een nieuw type muziek, of een 
drumroffel of wat dan ook in de 13de seconde, dit bij het begin van de vierde maat 
plaatsen. Eventueel kan je ook een maat aanpassen, vandaar vaak voorkomende 
‘vreemde’ maatsoorten in filmmuziek.  
 
Wat je ook kan proberen, is ‘source’ muziek toe te voegen, bijvoorbeeld uit iTunes. 
Source muziek is, eenvoudig gesteld, muziek lenen die reeds bestaat en ideaal is 
voor de sfeerschepping. Maar denk altijd aan de consequenties ivm auteursrechten 
e.a.  
 
 
 
Deze (heel) korte inleiding stelde ik samen uit mijn ‘online’ lessen Film Scoring 101  
bij Berklee… zie hieronder. 

- Bijscholingen 
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Er zijn veel manieren om je continu bij te scholen, maar een van de gemakkelijkste 
en vaak ‘goedkope’ oplossing is het volgen van online cursussen of MOOC’s 
(massive open online courses). De afgelopen jaren heb ik er meerdere gevolgd, en ik 
kan zeggen: met heel veel leerplezier en ‘succes’. 
 
Enkele die ik uitgeprobeerd heb: 
 

 a) Online Cursus 

 Film Scoring 101 (Berklee College of Music) – 2014 (OPGELET: zo’n 
Berklee Online kost al gauw 1000USD voor 12 weken, zoals hier het 
geval was. Maar het loonde wel de moeite). 

 
 b) MOOCs (Massive Open Online Courses) 

 Introduction to Musicianship (Berklee College of Music / Coursera) – 
2014  

 Introduction to Songwriting (Berklee College of Music / Coursera) – 
2014  

 Introduction to Music Production (Berklee College of Music / 
Coursera) – 2014  

 Introduction to Music Business (Berklee College of Music / EdX) 

 History of Rock Part 1 (Rochester University / Coursera) – 2014  

 The Beatles (Rochester University / Coursera) – 2014  

 History of Rock Part 2 (Rochester University / Coursera) – 2014  

 Learning to Teach Online (New-South Wales University / Coursera) – 
2014 

 The Rolling Stones (Rochester University / Coursera) – 2014  

 The Technology of Music Production – 4 modules – 2017 

 Developing Your Musicianship – 4 modules – 2017  
 
 
Ga naar coursera.org of edx.org en zoek welke muziekcursussen zij aanbieden. Je 
vindt zeker je gading… Sommige van deze cursussen zijn nog steeds gratis, tenzij je 
een certificaat wil. De meest recente modules (bvb. The Technology of Music 
Production) kosten tegenwoordig ca. 49 USD per module, met certificaat. 
 
 
Nog vragen? Mail gerust naar maarten.weyler@gmail.com! 
  


