
Musescore vejledning ved NG 

MUSESCORE – og arrangement 
 
Nogle forskellige praktiske veje og genveje 
 
1.  Opsætning af dokument 
- åbn xml-filen i  
- tryk i – for instrument - for at tilføje stave 
 
- tryk f10 / fn+f10 for at komme til Mixer for at ændre 
lyd. Eller via menuen Vis (View) foroven  
 
- få vist Paletter ved at trykke f9 / fn+f9 - eller via menuen Vis igen 
 
- sæt musikken til at spille i Swing ved at markere første node / pause-
begivenhed i dit score, og dernæst dobbeltklikke på Swing-betegnelsen 
under Tekst i Paletten (se billedet) 
 
- sæt eller ændre Tempo også i paletten på samme måde 
 
 
2. Indskrivning af noder 
- tryk n for at komme til nodeskrivning 
-  tryk et tal for nodelængden (5 = en fjerdedelsnode) og du kan nu enten 
klikke noderne ind med  musen, eller trykke på et bogstav for noden  
- flyt noder i halvtonetrin med piletaster op/ned 
- flyt noden en oktav ved cmd+pil op/ned 
- Tilføj noder over en anden node ved shift+nodenavn eller alt+interval 
 
 
3. Trommenoder 
- Når trommestaven er valgt vil at taste n give dig mulighed for indsætte 
trommenoder.  
Valgmulighederne kommer frem forneden når du klikker i trommestaven, og du kan dobbeltklikke 
på den trommelyd/node du vil have. Der er også nogle tastaturgenveje, som er angivet i menuen 
forneden: 
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4. Kopier 
- brug kopier så meget som muligt: kopier f.eks. dine noder og rytmer fra S+A ned til T+B og ret  
   tonerne bagefter. 

- Du vælger ved at benytte shift+klik. Du kan enten vælge en eller flere hele takter, eller en eller 
flere noder. Og du kopierer og sætter ind vha. de almindelige kommandoer (cmd+c / cmd+v) 

- brug genvejen r (for repeat) - du vælger en eller flere af dine noder, eller en takt eller flere, og 
ved tryk på r gentages det valgte. Det er smart 

 
5. Sammenbundne noder opfattes (delvist) som én node. Det betyder, at hvis du flytter på den 
første node af den sammenbundne flytter den bundne bode med J 
Det betyder også at hvis du indskriver en 4-delsnode (eller længere) på den sidste 8.del i takten 
bliver den noteret som 8del overbundet til en node i næste takt. Det er lidt nemt.  
Det gælder desværre ikke for løse fortegn L 
 
6. Tekst skriver du ved at markere en node – tryk cmd+t – så kan du indføje tekst (ovenover) 
Lyrics: cmd+l, og du kan indskrive sangtekst (under noden). Ved mellemrum og bindestreg flyttes 
til næste node. 
 
7. Musescore spiller akkordsymbolerne 
Slå det fra eller til sådan her: 
Højreklik på et akkordsymbol og vælg Style i drop-
down menuen: 
 
 
I menuen der kommer frem, kan du nu markere eller 
u-markere i den markerede Play-boks 
 


