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Muzieknotatie voor computer:
Musescore
Starten met Musescore
GRATIS
Een heel goed (en gratis!) programma is MuseScore. Je vindt een download op
musescore.org/nl, zowel voor mac, pc als andere platforms.
Doen we even een oefening, we schrijven Blues in F met een korte opmaat, een
achtste noot. Eerst een nieuw bestand openen en je komt in het ‘Maak 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 Jazz/ Jazz lead sheet. De volgende stappen
spreken voor zich, maar vergeet niet bij Kies maatsoort een opmaat te voorzien.
Uiteindelijk beland je in de partituur. De eerste noot, deel van een opmaat is
gemarkeerd. Typ een letter N om in de ‘noten-modus’ te komen, kies de
notenwaarde bovenaan en typ nu c (do) op je toetsenbord en de opmaat is al klaar.

Een octaaf te hoog? CMD (op Mac) page down. 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. Dit palet, links van je partituur, kan je in basis ofwel
geavanceerd zetten, ik kies voor basis, dat neemt minder ruimte in beslag.
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.
Bestaat er al tekst? Ga naar een website, kopieer de lyrics en je kan deze
gemakkelijk met copy/paste invoeren, ook dan worden de woorden correct gesplitst.
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.
Nuttige handleidingen voor lead sheets vind je op de website. Een goeie tip: zorg
voor een login en je kan gratis beschikken over verscheidene partituren, aangemaakt
door andere leden van de community.
Toepassing:
Maak zelf een korte blues-riff en werk deze uit voor een volledig 12 maten
bluesschema. Ofwel werk je met een a a a schema (elke vier maten dezelfde
melodie, maar wisselende akkoorden), ofwel met een a a b schema, waarbij in de
laatste vier maten een antwoord komt op je a-delen.
Voorbeeld a a a: C-Jam Blues (D. Ellington)
Voorbeeld a a b: Now’s the Time (C. Parker)

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 ;-)
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Hier enkele goede voorbeelden van riffs:

Deze riffs bestaan al en zijn allemaal gebaseerd op een twee maten melodie, maar
ze geven je een goed idee. De meeste werden opgebouwd met de F
bluestoonladder of F pentatonisch majeur, of een mix van beide.

Dergelijke riffs kan je als ideeën gebruiken voor een solo, voor backing achter een
solo, voor ritmes tijdens het begeleiden en nog veel meer.
Hoe werden de voorbeelden hierboven toegevoegd? Aangemaakt in MuseScore en
dan een afbeeldingsopname gemaakt (zie: gereedschappen of tik op het fototoestel
links). Dan kopiëren en plakken in de tekst…
Maak nu zelf een blues in MuseScore en leer hoe alles werkt!
Vergeet niet: er is veel meer mogelijk met deze software, typ je vraag in een
zoekmachine en er is zeker iemand die een filmpje met de oplossing van je vraag
heeft gepost.
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2. Werken met iReal Pro
iReal Pro bestaat voor smartphones en tablets (12,99 Euro) of Mac-computers
(19,99 Euro).
Deze app biedt 50 meespeelstukken of oefeningen aan met “algemene titels” zoals
Afro 1. Op het net kan je bij de forums terecht voor originele (en heel wat andere)
standards met correcte titel. Tik gewoon de wereldbol aan in je app en je komt
terecht op de website. Hier zie je Quickly Download Main Playlists en zo beschik je in
een handomdraai over meer dan duizend songs.
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.
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Forum
Via de wereldbol kom je meteen terecht op het forum waar je allerlei songs en play
lists gratis kan downloaden.
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
Toepassing:
In deze en volgende les maken we een AABA schema mét melodie.
Voor het A-deel volg je de volgende richtlijnen:
- Het A-deel staat in de hoofdtoonaard, bvb. C groot.
- Je gebruikt hiervoor progressies à twee maten, zie hieronder en je nota‘s
tijdens de les
- Je maakt een akkoordenschema met deze akkoorden, à 8 maten, voor je Adeel
- Je schrijft een melodie, enkel en alleen door gebruik te maken van de
pentatonische ladder van je hoofdtoonaard
- Enkel bij de progressie met laddervreemde noten – zie 6 – mag je andere
noten gebruiken.
- Schrijf de akkoorden in iRealPro en partituur in MuseScore
1)
2)
3)
4)
5)
6)

I – IV – V – I (triads or seventh chords)
I – VIm – I
IV – V – VIm
IV – IIIm – IIm – I
IIm – V – I – adding 9 on the dominant
I – bVI – bVII – I

Dictee: schrijf de akkoorden uit in C en maak hiermee een schema.
Tijdens de les maakte ik – in de edit mode na het selecteren van een AABA vorm,
random dit voorbeeld in C-groot:
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De afbeelding hIerboven heb ik geëxporteerd als pdf, via de share-knop. Je kan ook
kiezen voor XML en importeren in MuseScore, dan krijg je dit resultaat:

Maar je kan ook kiezen voor de audio-share, opteren voor MIDI en dan importeren in
MuseScore en je krijgt:
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3. Starten met Garage Band2
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 klikken3 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.

2

Garage Band zit in elke Mac… een vergelijkbaar programma voor pc is Reaper. Je kan dit gratis
downloaden via reaper.fm
3
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 014. 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 iRealPro. Vergeet niet dat je ook songs uit
MuseScore als MIDI kan inladen en bijvoorbeeld via iTunes kan laden…

4

Elk jaar veranderen de namen van de klanken, de selectiemogelijkheden en meer.
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Toepassing:
Keren we even terug naar ons A-deel met enkele extra progressies
1) I – IIIm – IVMaj7
2) I – IIIm – IVm
3) I – VIm – IIm – bIII Maj7 – V7sus – V7
4) I – VIIm7b5 – VIm - bVI Maj7 – V7sus – V7
5) I – VIIm7b5 – VIm - bVI Maj7 – bIII Maj7 – V7sus – V7
Voor het B-deel werken we in de verwante of relatieve mineur. Dus, staat je A-deel in
C-groot, dan wordt dit a-klein. Enkele mogelijkheden:
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Voor je melodie in het B-deel werk je best met het mineur pentachord, dat klinkt altijd
goed!
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Let wel: als je een AABA maakt, moet er wel een verschil zijn bij de 7de en 8ste maat
van je eerste A (die terugkeert naar de tweede A) en deze maten op het einde van je
tweede A, want die moeten leiden naar het B-deel, zoals in mijn ‘compositie’:

En je merkt, de laatste akkoorden van het B-deel leiden dan weer naar de laatste A.
In iRealB selecteer ik de ‘song’ Prowd en exporteer deze als audio/MIDI en
vervolgens importeer je deze als MIDI file naar Garage Band. Niet tevreden over de
iRealB versie? Niet tevreden over de drum? Neem een loop uit Garage Band… Niet
tevreden over de piano? Speel ze zelf in! Wat nog? Open een nieuw spoor en speel
(bvb. bas) en neem jezelf op. Vergelijk daarna de timing, waar het fout liep etc.

Laat je begeleiding spelen en improviseer een melodie, neem op, bekijk die via het
edit-venster en je kan die gemakkelijk bewerken…
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Spijtig genoeg niet gedaan tijdens deze cursus, maar voor de geïnteresseerden:
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 (vanaf 0:37)
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
JAZZCURSUS 2019 - MUZIEKSOFTWARE
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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
of NASA Director and other controllers
`
He looks down at the floor

MEDIUM SHOT

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
Vergelijk even met de originele berichtgeving :
https://www.youtube.com/watch?v=kmGP4o272ac
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.
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Of je kan dit ook doen in Sibelius:

Eerst in ‘play’ je video importeren en dan, met de ‘create hit point’ knop belangrijke
momenten vastleggen voor je compositie…
Deze (heel) korte inleiding stelde ik samen uit mijn ‘online’ lessen Film Scoring 101
bij Berklee… zie hieronder.

-

Bijscholingen

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) Massive Open Online Courses (MOOCs)
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
History of Rock Part 1 (Rochester University / Coursera) – 2014
The Beatles (Rochester University / Coursera) – 2014
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Creative Entrepreneurship (Berklee / EdX) – 2016
The Technology of Music Production (Berklee / Coursera) – 4 modules –
2017
Developing Your Musicianship (Berklee / Coursera) – 4 modules – 2017
The Technology of Music Production (Berklee / Coursera) – 4 modules –
2017
Developing Your Musicianship (Berklee / Coursera) – 4 modules – 2017
Music as Biology (Duke University / Coursera) – 2018
Understanding the Music Business (Vanderbilt University / Coursera) –
2018
Music as Social Art (Yale University / Coursera) – 2018
Artistic Research in Music (Louvain University & Orpheus Institute /
Coursera) – 2019

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!
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