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Inhoud
Aan de slag
Introductie
Snelcursus dingen die je in ieder geval zou moeten weten.
Voorbeelden invoeren
Voorbeelden partituur
Voorbeelden sjablonen
Voorbeelden tekst
Voorbeelden tekstopmaak
Werken met meer partijen
Visuele hulp wijs aan waar je meer informatie over wilt zien.
Programmaopbouw; het hoofdmenu
Bestanden
Bewerk
Beeld
Opties / Instellingen
Partijen en Partituren, Transponeren
Help
Werkbalk
Knoppenbalk
Noten invoeren
Verplaatsen van cursor
Veranderen en verwijderen
Knippen en plakken
Sleutel
Toonsoort
Kruisen mollen en herstellingstekens
Maatsoort
Maatstrepen
Herhalingen
Versieringen, vingerzetting en speelwijze
Bogen en lijnen
Tekst en akkoordsymbolen
Verschuiven
Nootkenmerken
Gereedschapmenu
Veel Voorkomende Vragen
Wist je dat...
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Introductie
Bij het voor de eerste keer starten starten van MusiCAD krijg je het introductiemuziekje te zien. Onder
de titelbalk staat het hoofdmenu met daarin de onderdelen:
[Bestand] [Bewerk] [Beeld] [Partijen] [Opties] en [Help]
Vlak daaronder staan een aantal regels met knopjes: de knoppenbalk.
Daaronder staat de muzieknotatie van het introductiemuziekje in het hoofdscherm in
paginaweergave
Helemaal onderaan staat de statusregel

Je kunt het muziekje ten gehore brengen door de spatiebalk te gebruiken, met de menukeuze [bestand|
Afspelen] of met de knop
van de knoppenbalk. Omdat het muziekje akkoordsymbolen bevat hoor je
daarbij niet alleen de melodie maar ook de automatisch gegenereerde begeleidingpartijen.
Met de muis klikken op de notenbalk (of

) brengt je naar de werkbalk waar je je muziek kunt
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invoeren en aanpassen. Rechtsklikken levert het scherm voor opmaakinstellingen. ( ) Klikken op de
kopteksten levert het scherm voor aanpassen van titelgegevens (
) rechtsklikken geeft kop- en
voetopmaakinstellingen./. Klikken op het tekstblok onder de notenbalk laat je die tekst aanpassen,
rechtsklikken geeft de mogelijkheid tot aanpassen van tekstopmaak

Snelcursus
Als je MusiCAD voor het eerst gebruikt (zie aan de slag) is het verstandig om eerst een eenvoudige
melodie op een enkele balk in te gaan voeren. Als je dat soepel afgaat komt een pianopartij en andere
tweestemmige partituren in beeld.
Met de volgende snelcursus kom je een aantal elementaire benodigdheden tegen waarmee je snel
aan de slag kunt om je eigen muziek in te gaan voeren. In deze helpinformatie kun je steeds door op
een onderstreepte tekst te klikken meer daarover te weten komen. De knop 'vorige' laat je het
voorgaande onderwerp weer zien.
Hou de muis even stil boven een plaatje bovenin het scherm ( een 'knop") zonder te klikken. Je
ziet nu een z.g. "hint", een beschrijving van die knop met daarbij de gedefinieerde sneltoets.
Maak een nieuw muziekje met <ctrl-N> en vul een titel, de gewenste toonsoort, maatsoort en soort
partij of partituur in. (bijvoorbeeld Partij|1-partij vioolsleutel). In plaats van de sneltoets <ctrl-N> had
je ook in het menu [BESTAND|NIEUW] kunnen kiezen, of op de knop
meer manieren om iets te bereiken)

kunnen drukken (er zijn vaak

Op de knoppenbalk zorg je dat klikken met de muis noten invoert door de knop
aan te zetten
(de muiscursor wordt een kruis op de werkbalk)
Klik op gewenste plek op de notenbalk (er staat een noot met de geselecteerde duur, noten
invoeren met de muis).
Tik < ><Enter>< >< ><Enter> en er verschijnen nog twee nootjes met dezelfde duur maar
andere hoogte. (invoeren met toetsenbord)
Tik <Backspace> (de laatst ingevoegde noot verdwijnt weer). Druk een aantal keer op <+> en <->
(de noot gaat omhoog en omlaag en kruisen, mollen en herstellingstekens verschijnen waar
nodig).
Klik op
op de knoppenbalk om 1/8 noten als standaard-duur te kiezen. Maak een maat vol met
1/8 nootjes door te klikken totdat er een maatstreep verschijnt. (je ziet dat waardestrepen en
maatstrepen automatisch gezet worden)
Druk op < > en < > (je verplaatst de nootcursor hiermee door de muziek).
Druk de knop
in en zet de cursor met < > tussen een paar noten en voeg een paar nieuwe
noten in. (Alle noten die je invoert worden op de plaats van de cursor tussengevoegd: de
invoegmodus).
Druk op <F7> en <F8> (de nootduur van de aangewezen noot halveert/verdubbelt)
Druk op <F6> en <F5> (er verschijnt een punt achter de noot die na <F5> weer verdwijnt)
Zet de knop
uit, zet de cursor met < > weer tussen een paar noten en weer voeg een paar
nieuwe noten in. (Alle noten die je invoert worden over de bestaande noten heen gezet: de
overschrijfmodus, noten verwijderen en veranderen van duur heeft gevolgen voor de rest van de
maat).
Tik <r> <R> en nogmaals <R> (rust invoeren en veranderen in noot en vice versa)
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Klik op het tweede nootje, klik op de knop
en kies een maatstreep uit (klik). (Je weet nu hoe je
een opmaat moet maken)
Klik op het tekstkeuzevak en kies "Liedtekst 1". Klik op het derde nootje, en tik Dit is
tekst<Enter> (Je weet nu hoe je tekst kunt plaatsen)
Om de laatste wijziging ongedaan te maken klik je op de knoppenbalk op
of tik je <altBackspace> of <ctrl-Z>.
Kijk in de help bij visuele hulp om te zien waar je snel meer informatie kunt vinden.
Tik <Esc> om de werkbalk te verlaten, of druk op de bewerkknop (met potloodje) .
Waarschijnlijk zal er nu een foutmelding over noten die niet in de maat passen en/of een
onvolledige maat verschijnen. Na [OK] of <Enter> gaat MusiCAD op de werkbalk naar de maat
met de fout. Na [ANNULEER] of <Esc> krijg je het ingetikte muziekje met fout en al op je scherm.
Zie vooral ook voorbeelden en de visuele hulp.

Voorbeelden - invoeren
Zie ook (eerst) de introductie, snelcursus en de visuele hulp.
Het stukje hieronder begint met een opmaat van twee zestienden. Selecteer met de toets <6> zestiende
noten. en gebruik < > en/of < > om de juiste plek te kiezen. Met <Enter> voeg je de zesteinden van d
en f in. Hierna tik je een keer <\> om een harde maatstreep in te lassen (de maat was immers nog lang
niet vol...). Je ziet dat zo'n harde maatstreep blauw gemarkeerd is, in tegenstelling tot 'gewone'
maatstrepen.

De volgende tel levert meteen een nieuw probleem.
Een akkoord van 1/2 tel. Zet eerst de F4 1/2 (de hoofdnoot) met toetsenbord, muis, keyboard of
anderszins.
De volgende noten vormen een akkoord. De C5 en D5 moeten aan dezelfde stok komen te hangen. Dit
doe je door met < > vanaf de F naar de positie van de C5 te gaan. In plaats van <Enter> tik je dan
<Insert>. (de knoppenbalk gebruiken om eerst akkoordmodus te selekteren en daarna klikken met de
muis kan natuurlijk ook) De C#5 hangt nu als tweede bolletje aan de F4. het moet alleen wel een C en
geen Cis zijn! Daar is wel wat aan te doen: verlaag de noot met een halve toon door <->.
De D5 hangen we weer met .<Insert> aan de huidige stok.
De rust is makkelijk. Tik <4> om kwartnoten in te gaan voeren en dan een <r> voor een rust.
De A4 1/16 en de D4 1/4 moeten gelijktijdig beginnen, maar hangen aan verschillende stokken, en
hebben verschillende duren.
Als er meer dan één noot tegelijk moet klinken in een partij, dan is het belangrijk om te weten welke
noten mee doen voor het bepalen van de maatstrepen.
De regel is de volgende: zoek eerst het pad over de kortste noten door de maat.
In dit geval zijn dat de 2 zestiende nootjes A en G# en A van een 1/8. Deze noten voeren we allemaal
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eerst in. Dan met < > terug naar de A van 1/16 om de kwartnoot eraan te hangen. Met pijltje omlaag
de cursor op de hoogte van de D4 zetten en een <insert> later hangt er een 1/16 nootje aan de stok
van de A4. Allee moest het een 1/4 noot zijn en geen 1/16... Verdubbel de duur twee keer met <F8>, en
ook dat is geregeld. Jammer genoeg kun je dat alleen nog niet zien want ze hangen nog steeds aan
dezelfde stok.
Beide noten moeten dus een eigen stok krijgen.
Daar gaat ie: <'> om de onderste stok los te maken, en <ctrl- > om de onderste stok de verkeerde kant
op te zetten.
Nog een paar nieuwigheidjes: de twee A's zijn gebonden over de maatstreep. Door op de toets <0> te
drukken (die toets waar ook het sluithaakje op staat) als de cursor op de tweede A staat worden beide
noten gekoppeld door een boogje.
De verlengingspunt maak je met <F6>.
Rest nog het dubbelkruis bij c (die daarmee een cisis wordt, en in MusiCAD als een d klinkt). Gebruik
het voortekenmenu of voer de noot 'd' in en pas enharmonische verwisseling toe (met <x>)

Voorbeelden - partituur
Bij het werken met een partituur zijn er een paar extra zaken om rekening mee te houden, zeker als er
partijen onzichtbaar gemaakt zijn in een partituur. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld 'rhumba'.

Naast de twee zichtbare partijen zijn er nog drie andere, een baspartij en drumpartij en een automatisch
gegenereerde akkoordpartij. Die laatste levert meestal geen problemen op omdat deze steeds vanuit de
hoofdpartij opnieuw aangemaakt wordt. Laten we eerst maar even alle partijen zichtbaar maken in de
partituur.

Klik op de derde regel (de baspartij) en vervolgens op
om de partij zichtbaar te maken in de partituur.
Idem voor de drumpartij. De vijfde (automatisch gegenereerde partij laten we zoals die is).
6 van 48

MusiCAD 3.0 - 10/07/2007

Druk op ok, en het hoofdscherm wordt zichtbaar. Daarna op

of <F12>

De laatste maten zien er dan uit als hierboven. De cursor staat in de bovenste balk na de
eindmaatstreep. In de onderste balk, de drumpartij moeten de laatste twee van drie losse achtste rusten
vervangen worden door een kwartrust. Eerst met drie keer <Tab> naar de onderste balk, en daarna met
naar de tweede rust. Verifieer of de invoegmodus-knop
uit staat. Verdubbelen van de duur met
<F8> of

vervangt beide achtsten door een kwart.

Wat nu als invoegmodus had aangestaan? In dat geval was de bestaande 1/8 verdubbeld naar een
kwart en was er in de onderste partij een achtste noot teveel gekomen:

De achtste rust is nu doorgeschoven naar de laatste maat waar nu een achtste noot teveel staat... De
partituur is niet meer synchroon en alles na die maat kan allerlei onverwachte problemen veroorzaken.
Omdat het de laatste maat betreft zal het bij een foutmelding van MusiCAD blijven zodra de werkbalk
verlaten wordt:
7 van 48

MusiCAD 3.0 - 10/07/2007

De hoofdmelodie is korter dan de drumpartij en MusiCAD stelt je daarvan op de hoogte. Klik op ok
waarna MusiCAD je in de probleemveroorzakende maat zet. MusiCAD probeert de onstane
probleemsituatie op te lossen door de andere partijen ook maar een extra achtste (grijs gemaakte) rust
erbij te geven

Haal met <Delete> de probleemveroorzakende rust in de 4e partij weg; de partituur is weer synchroon,
en MusiCAD ruimt de extra rusten in de andere partijen uit eigen beweging weer op.
Soms is het nodig/handig om invoegmodus tijdelijk een incorrecte partituur te laten ontstaan die je
naderhand weer corrigeert. In overschrijfmodus zul je zien dat sommige bewerkingen onmogelijk zijn,
juist omdat ze een niet-synchrone partituur zouden veroorzaken.

Voorbeelden - sjablonen
Met opmaaksjablonen kun je snel en eenvoudig een groot aantal opmaakwijzigingen met 1 handeling
uitvoeren. Bij het bewerken van 4-stemmige koormuziek is het praktisch om tijdens het bewerken
iedere partij afzonderlijk op een balk te hebben, terwijl op papier liefst alles op een systeem van 2
balken weergegeven moet worden.
Een praktijkvoorbeeld aan de hand van 'Schuberts Adieu'.
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Het partijoverzicht ziet er als onderstaand uit:

Eerst de excercitie zonder sjablonen. Wat er moet gebeuren is dat de partij 1 en 2 op de bovenste balk
moeten komen met in de sopraanpartij de stokken naar boven en in de altpartij naar beneden. De
tenor- en baspartij idem op de onderste balk. We behandelen eerst de stokken:
Klik op de sopraanpartij (of ga met <Tab>, < > en <Enter> daar naar toe) Klik dan op (of gebruik
<ctrl- >) om stokken voor die partij omhoog te zetten. Doe hetzelfde voor de tenorpartij. De altpartij en
de baspartij worden soortgelijk behandeld met .

Nu het in één balk zetten van de sopraan en altpartij. Ga naar de altpartij en druk op
met de baspartij. Het resultaat moet er nu uitzien als:hieronder weergegeven:

. Doe hetzelfde

Klik op de knop Ok en het resltaat in het hoofdscher moer er uitzien als:
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Precies wat de bedoeling was, alleen vergt het wel wat veel handelingen... Het kan veel vlugger met een
opmaaksjabloon.
Klik op
of <F2>

Kies [Koor|4-stemmig op 4 balken] en <Enter>en alles staat weer in de eerste situatie (maar met veel
minder handelingen).

Voorbeelden - tekst
Tekst toevoegen bij eerder ingetikte muziek is eenvoudig. Open de muziek van kortjakje: (trad Altijd is kortjakje ziek). De percussiepartij willen we nu even buiten beschouwing laten, dus
zetten we die partij uit in de partituur (zie Voorbeelden - partituur). Het tekstblok eronder willen we ook
niet meer zien en zetten we uit door de tekstgrootte van couplettteksten op nul te zetten onder
tekstopmaak met onderstaand resultaat:
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Ga nu naar de werkbalk met <F12>. De akkoordsymbolen willen we deze keer niet onzichtbaar maken
maar echt verwijderen. Tik daartoe <cltr-A> om het hele muziekje te selecteren. Met rechtsklikken op
de selectie komt het contextmenu tevoorschijn:

Kies daar voor TEKST VERWIJDEREN en vervolgens AKKOORDSYMBOLEN en alle akkoordsymbolen zijn verdwenen.
Ga nu met <ctrl-Home> naar het begin van de muziek. De cursor moet nog naar de eerste noot : <
>< >< >. Kies nu door op de knop
te klikken de gewenste tekstsoort, in dit geval LIEDTEKST1. Vanaf
nu zal iedere toets voor een letter of cijfer meteen tekstinvoer tot gevolg hebben.
Bij iedere noot tik je nu een lettergreep, dus bij de eerste noot tik je al- gevolgd door <Enter> bij de
tweede: tijd en weer gevolgd door <Enter> enz. De cursor springt na iedere <Enter> naar de
volgende noot.

Het resultaat zie je hierboven na een regeltje tekst op de werkbalk. Het is alleen nog niet echt wat we
willen... Bedenk ook hier weer dat alles achteraf aan te passen is (en nodig is ook). De tekst moet wat
naar beneden en mag niet overlappen. Eerst maar eens zien hoe het er uitziet op het hoofdscherm:
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Al wat beter, maar nog lang niet goed.
Weer naar tekstopmaak, nu voor de tekstsoort LIEDTEKST1. De verticale positie wordt -11 (ten opzichte
van het midden van de notenbalk) en de lettergrepen moeten gecentreerd worden. Alweer meer in de
richting. De eerste en derde regel hebben dezelfde noten en tekst maar toch staan de noten in de
eerste regel dichter op elkaar dan in de laatse omdat de eerste regel wat ingesprongen was. Omdat de
noten dichter op elkaar staan komen ook de teksten dichter op elkaar te staan en kunnen ze zelfs
overlappen. We kunnen nu een aantal oplossingen toepassen:
tekstgrootte kleiner maken waardoor deze minder ruimte nodig heeft.
schaling verkleinen waardoor er meer wit te verdelen valt tussen de noten
minder maten op een regel zetten waardoor er meer wit te verdelen valt tussen de noten.
nootafstand voor de hele muziek groter maken.
handmatig de plaats van tekst ten opzichte van de bijbehorende noot aanpassen.
handmatig wat noten verschuiven waardoor de tekst mee schuift en niet langer over elkaar valt.
Steeds moet je voor- en nadelen tegen elkaar afwegen; lettergrootte is belangrijk voor leesbaarheid,
onlogische regel- en pagina overgangen verlagen verlagen de leesbaarheid. Vaak wil je het aantal
pagina's beperken. We gaan nu voor de laatstgenoemde mogelijkheid en schuiven de te dicht op
elkaar staande achtste nootjes uit elkaar met <alt- >. Eventueel schuiven we de tekst van de eerste
noot in de maat nog wat naar links indien nodig.

Voorbeelden - tekstopmaak
De manier waarop je muziek op papier komt heb je helemaal zelf in de hand. MusiCAD is zo ontworpen
dat je je je pas vlak voor het afdrukken met de opmaak bezig hoeft te houden. Vrijwel alle opmaak
gerelateerde zaken kun je achteraf aanpassen.. Denk daarbij aan nootgrootte, afstanden, wit tussen
balken, regels en noten, kantlijnen, regeluitvulling, kleuren, fonts enz.
Als voorbeeld nemen we het welkomstmuziekje. Kies [Bestand|Opvragen], druk op de knop ''demo"
voor de meegeleverde demo-muziekjes en kies _welkom.

We gaan nu - zonder het muziekje zelf te veranderen - wat aan de opmaak sleutelen. De
akkoorddiagrammen gaan eruit en de akkoordsymbolen moeten in het vet-rood erboven. Gebruik <ctrl12 van 48
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F7> ([Opties|Tektstopmaak]) waar akkoorddiagrammen en akkoordsymbolen gemarkeerd zijn ten teken
dat de tekstsoort gebruikt wordt:

Druk op het gemarkeerde knopje van 'Akkoordsymbolen' en wijzig de verticale plaatsing in 10 (in plaats
van -9). Bij kleur kies rood, en bij stijl vink je vet aan. Soortgelijk verander je bij akkoorddiagrammen de
tekstgrootte naar 0. Druk op [Ok] als de tekstsoorten naar believen zijn aangepast.
Onder het tabblad [vormgeving] gaan we nu voor een andere nootweergave zorgen:

Druk op het knopje achter 'Muziek' en kies als lettertype MusiCAD Jazz en druk op [Ok]

Het resultaat ziet er dan - als het goed is - uit als zoals hier onder.
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Merk op dat je de akkoorddiagrammen weer eenvoudig tevoorschijn kunt 'toveren' door de tekstgrootte
weer te herstellen; verwijderen van betereffende (tekst)objecten had ook gekund, maar is lang niet zo
makkelijk weer ongedaan te maken...
Mocht er iets anders gebeuren dan je bedoeling is, dan kun je steeds de voorgaande situatie herstellen
met de knop
undo.

Werken met meer partijen.
MusiCAD kan in overweg met maximaal 32 partijen in een partituur. Binnen een partituur is er wat
MusiCAD betreft één partij de belangrijkste: alle andere partijen moeten qua maatindeling zich
aanpassen aan de hoofdpartij.
Bij het bewerken van een partituur is het van het grootste belang dat alle partijen synchroon zijn en
blijven; twee partijen die afzonderlijk correct weergegeven worden kunnen in partituur voor problemen
zorgen als bijvoorbeeld een opmaat in de ene partij wel, en in de andere niet aanwezig is.
Om een partituur te maken kun je in principe een aantal wegen bewandelen:
partij voor partij van boven naar beneden.
maat voor maat, van rechts naar links.
In alle gevallen is het zeer raadzaam om altijd eerst de hoofdpartij van noten (of rusten) te voorzien.
In het eerste geval voeg je aan een enkele partij steeds een partij toe met Nieuwe partij tot je gewenste
partituur af is. In het tweede geval kies je al bij het maken van een nieuwe melodie voor het gewenste
melodiesjabloon met de benodigde partijen. Een combinatie kan natuurlijk ook. Partijen bijmaken en
verwijderen gaat met het partijenmenu.
Zie ook Veel Voorkomenden Vragen - Partituren

Visuele hulp
De visuele hulp is bedoeld om snel zonder te hoeven weten hoe iets doorgaans genoemd wordt meer
te weten te kunnen komen door simpelweg op het betreffende symbool te klikken.
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Zie ook de snelcursus, voorbeelden, laatste wijzigingen, wat is er nieuw, veel voorkomende vragen en
inhoud

Wist je dat...
De snelcursus bedoeld is om je vlug op weg te helpen;
De visuele hulp je snel naar het gewenste helponderwerp brengt;
Je met opmaaksjablonen

heel snel allerlei opmaakklusjes kunt uitvoeren;

Je met de groene knop snel terug kunt naar veilige standaardinstellingen;
De knop de laatste wijziging weer ongedaan maakt;
MusiCAD veel faciliteiten
heeft voor het maken van automatische arrangementen (bijv als
beginnetje voor een eigen arrangement);
Je in het partijoverzicht onder

partijen met de muis kunt verslepen naar de gewenste plek;

Je plaatjes kunt gebruiken in koppen en in de notenbalken;
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Eigen sjablonen voor opmaak en partituren kunt bijmaken;
MusiCAD-bestanden eigenlijk gewoon tekstbestanden zijn die je in MusiCAD kunt bewerken;
Er een ontwerpfilosofie aan MusiCAD ten grondslag ligt;
Je in het partijoverzicht met

allerlei handelingen/bewerkingen op een partij kunt loslaten;

Je voor vragen ook terecht kunt op de MusiCAD forum;

Bestand

In het eerste menu-onderdeel 'bestand' vind je alles terug dat met de melodie als geheel te maken
heeft: nieuw, openen, opslaan, sluiten, afspelen en afdrukken (zie ook bestandsbeheer en mappen).
Met 'zoeken' kun je op je computer zoeken naar MusiCAD muziekjes met bepaalde inhoud.
'Verzenden' verstuurt het geopende muziekje naar het adres zoals dat onder [Opties|Voorkeuren|
Voorkeuze verzend E-Mail] is vastgelegd. Je krijgt het standaard E-mail-programma voorgeschoteld met
een nieuw bericht met het geopende muziekje als bijlage.
De laatste (standaard 5) regels betreffen de laatst geopende melodieën. Het aantal kun je instellen
onder [Opties|Voorkeuren]. Hier zijn ook een aantal voorkeurlocaties op te geven.
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Beeld

MusiCAD kent een aantal manieren om naar je muziek te kijken.
Hoofdschermweergave met zoom-instellingen in te stellen tussen paginaweergave, volledige
breedte en vaste percentages van ware grootte.
wijzigmodus: 'bewerken, muziek invoeren'
tekstweergave: 'onderwaterscherm'
De knoppenbalken (bovenin) en de taakbalk (links) kun je onder beeld aanpassen.
In sommige gevallen kun het nuttig zijn dat MusiCAD het scherm opnieuw tekent. Hiervoor staat VERNIEUW
ter beschikkking.

Bewerkmenu

Het bewerkmenu bestaat uit twee hoofdonderdelen: knippen-en-plakken en een menustructuur die
toegang geeft tot de knoppenbalkacties. Dit deel van het bewerk-menu is alleen toegankelijk in
wijzigmodus. Hier staan een aantal bewerkingsmogelijkheden die anders alleen met een
toetscombinatie te gebruiken zouden zijn. Ook als je alle knoppenbalken onzichtbaar hebt gemaakt kun
je via het bewerkmenu toch nog overal bij.

17 van 48

MusiCAD 3.0 - 10/07/2007

Partijen

Het partijenmenu is een van de onderdelen in het hoofdmenu
De onderwerpen in het partijenmenu staan - op partijgegevens na- ook als knop op de knoppenbalk ter
beschikking.
De belangrijkste is Partijoverzicht waar je meteen een overzicht krijgt van de belangrijkste kenmerken
van alle partijen in je partituur

Opties
Het Optiesmenu is een van de onderdelen in het hoofdmenu waarin allerlei instellingen naar smaak en
behoefte kunnen warden aangepast.

Hieronder vind je alle melodiegebonden muziek opmaak
Pagina instelling (marges, papiergrootte, en afdrukinstelling)
Titelgegevens
Opmaak van kop en voet
Opmaak van tekst bij notenbalken
Bij vormgeving kun je tekststijlen opgeven voor vingerzetting, maatnummers enz.
18 van 48

MusiCAD 3.0 - 10/07/2007
Titelomschrijvingen Omschrijving van titelgegevens.
Muziekweergave (speelwijze/hoorbaarheid van versieringen, fermate, da-capo
enz.)
MIDI-weergave en niet-melodiegebonden geluidsweergave instellingen
Wijzig-Instellingen van belang tijdens bewerken op de werkbalk.
Overige voorkeuren (niet-melodiegebonden)
Scherm/papier-kleuren.
Opmaaksjablonen om snel de opmaak van een melodie aan te passen.
Standaardinstellingen (gedeeltelijk) terugzetten

Help

MusiCAD biedt allerlei hulpinformatie, voor een groot deel ondergebracht in de on-line help (deze tekst)
De visuele hulp is vooral nuttig om iets op te zoeken als je niet precies weet welke muziekterm erbij
hoort.
Zoeken op onderwerp doe je als je een zoekterm hebt. (<F1>)
De snelcursus geeft in kort bestek de basishandelingen voor eenvoudige muziekjes, aangevuld
met voorbeelden voor de ingewikkelder zaken.
Veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden vind je terug onder Vragen+Antwoorden,
Onder laatste wijzigingen zie je wat er recent veranderd is.
Tips: Wist je dat...
MusiCAD Wiki en het MusiCAD Forum
Onder toetscommando's kun je terugvinden (en zelf wijzigen) hoe toetscombinaties aan
opdrachten zijn verbonden.
Registreren van MusiCAD doe je met [Help|Registratie]
Allerlei informatie over MusiCAD vind je terug onder info
Als de HTML-helpbestanden (benodigd in Windows Vista) zoals mc3nl.chm niet gevonden worden dan
zal MusiCAD de oudere (en compactere en snellere) hlp-bestanden gebruiken (mc3nl.hlp). Ook is de
volledige helpinformatie op internet te raadplagen.
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Knoppenbalken
De 'knoppenbalk' krijg je te zien als een verzameling plaatjes bovenin het scherm, vlak onder de
menubalk. De knoppenbalk bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke balken die je naar believen kunt
verslepen of (on)zichtbaar maken door rechtsklikken op de knoppenbalk, of onder [BEELD|KNOPPENBALKEN]
te kiezen. Veel knoppen zijn alleen actief tijdens bewerken op de werkbalk
Bestandsknoppen
Knoppen voor nieuwe melodie, openen, bewaren, afdrukken en voorbeeldweergave (zoom)
Afspeelknoppen
Afspelen, (start, pauze, stop) en mixer
Partijknoppen
Partijmenu, NieuwePartijen, Transponeren, PartijBewerken,
OptieKnoppen
OpmaakSjablonen, Opmaak, Paginaopmaak, Titels, StandaardHerstellen
Stijlknoppen
De manier van werken, wat er gebeurt bij het indrukken van toets, klikken met de muis en MIDI-klavier.
Aan deze knoppen kunnen kun je zien of ze ingedrukt zijn.
Duurknoppen
Hiermee stel je de duur van de in te voeren noten in.
Notatieknoppen
Wijzigen en invoeren van sleutels, toonsoorten, maatsoorten en tempi.

Allerlei 'objecten' anders dan het invoeren/wijzigen van noten zijn hier te vinden:
herhalingen, trillers/vingerzetting, dynamiek, lijnen/bogen/crescendi, maatstrepen,
overbindingen/nootkenmerken, rusten, voorslagen, voortekens, en werkbalkgereedschappen.
BewerkKnoppen
Wijzigmodus, knippen, plakken, verwijderen, kopiëren en ongedaan maken
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Wijzigknoppen
Knoppen voor vergroten/verkleinen, verplaatsen, duurwijziging
Gebruikerknoppen
Door gebruiker toe te kennen knoppen (zie ook sneltoetsen)
Als de muis boven een van de knoppen "hangt" verschijnt een helpvenster waarin de betreffende knop
wordt uitgelegd, en met welke sneltoets deze functie ook uit te voeren is.

Noten Invoeren
Muziek invoeren en wijzigen doe je op de werkbalk.
Het noot-voor-noot invoeren van een melodie kan op verschillende "wijzen". De duur van de in te voeren
noten is afhankelijk van de instelling op de knoppenbalk.
Pijltjestoetsen en <Enter>:
Zorg dat tekstinvoermodus op akkoordsymbolen staat. Met < > en < > verplaats je de cursor
diatonisch (in de toonladder) over de hoogte van balk. De nootcursor verandert van een kruis in een
cirkel. Zodra de nootcursor op de plaats staat waar je een noot wilt invoegen, kun je met <Enter> de
noot neerzetten. Met <+> en <–> kun je de cursornoot daarna chromatisch (met halve tonen) omhoog
resp. omlaag “duwen”. Kruisen, mollen en herstellingstekens worden hierbij waar nodig geplaatst.
Nootletters:
Zorg dat directe tekstinvoermodus op noten (a-g) staat. Met de toetsen
<a>,<b>,<c>,<d>,<e>,<f>,<g> geef je nu direct de noot in (afhankelijk van de toonsoort levert de <a>
de noot a, ais of as enz.). Het octaaf kun je indien nodig met <*> (octaaf hoger) of </> (octaaf lager)
aanpassen.
Muis:
Zorg dat
niet ingedrukt is (de muiscursor is een kruis i.p.v. een pijltje), en klik met de muis op de
werkbalk waar je een nieuwe noot wilt zetten. De noot die je zo neerzet krijgt de duur zoals
geselecteerd op de knoppenbalk. Als
verplaatst naar de muispositie.
PC-klavier:

ingedrukt is (muiscursor is een pijltje), wordt de nootcursor

Zet tekstinvoermodus op Klavier (1-z) en klavierinvoer aan met
Het PC-toetsenbord is nu te
zien als een orgelklavier met twee manualen: de rijen <q>-<\> en <z>-<?> zijn de witte (piano)toetsen
de overige twee rijen de zwarte. De <c> en de <e> representeren de noot C. Iedere toetsaanslag
komt als noot op het scherm. De duur van de noot wordt bepaalt als bij MIDI-klavier.
MIDI-klavier:
Zorg dat een MIDI-klavier goed is aangesloten en zet klavier-invoer
aan op de knoppenbalk. Bij
iedere klavieraanslag een noot met duur zoals geselecteerd op de knoppenbalk achter de nootcursor.
Als je een klaviertoets lang indrukt wordt de dubbele duur ingevoerd, bij heel kort indrukken de halve
duur (“kort” en “lang” ten opzichte van het huidige tempo).
In partituurweergave kun je met <Tab> naar een volgende balk. Met <Backspace> kun je de
voorgaande noot (links van de nootcursor) verwijderen.
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Na iedere wijziging worden de maten op de werkbalk opnieuw doorgerekend en indien nodig weer
(gedeeltelijk) getekend. Met <n> kun je de werkbalk opnieuw laten tekenen. Dit kan nodig zijn als door
wijzigen slechts een gedeelte van het scherm was herschreven.
Met <ESC> kun je het invoeren en wijzigen op de werkbalk beëindigen. Als er geen fouten gevonden
zijn verschijnt de melodie weer op het volledige scherm. Als wel een fout was ontdekt, omdat er
bijvoorbeeld twee halve noten in een driekwartsmaat gezet waren, dan laat MusiCAD een foutmelding
zien. Als je nu OK kiest, gaat MusiCAD op de werkbalk naar de eerste noot van de maat waarin de fout
gevonden was. Het is mogelijk dat de fout eigenlijk al in een maat daarvoor is gemaakt, maar pas
verderop tot een melding leidt...
Ook kan het zijn dat er meer dan één fout werd gevonden. In dat geval is een knop met >> zichtbaar,
waarmee je achtereenvolgens de verschillende fouten kunt laten zien. Als je fout(en) wilt negeren kies
je Annuleer, en de melodie komt met fout(en) en al (hopelijk) op het hele scherm. De eventuele
begeleidingspartijen zullen 10 tegen 1 nu verkeerd gaan, en je partituur wordt waarschijnlijk een
rommeltje...

Verplaatsen van cursor
Verplaatsen van de nootcursor over de werkbalk kan met het toetsenbord en met de rechterknop van de
muis. Verplaatsen met de muis kan binnen die maten die op de werkbalk zichtbaar zijn door te klikken
op de gewenste plek.
<ESC>
< >
< >
< >
< >
<ctrl- >
<ctrl >
<shift-ctrl-alt
>
<shift-ctrl-alt >
<alt-shift >
<alt-shift >
<PageUp>
<PageDown>
<ctrl-PageUp>
<ctrl-PageDown>
<Home>
<End>
<Tab>
<shift-Tab>
<ctrl-Home>
<ctrl-End>

Ga - na foutcontrole - terug naar schermweergave
Verplaats de cursor naar het volgende object.
Verplaats de cursor naar het vorige object.
Verplaats de cursor 1 nootpositie omhoog.
Verplaats de cursor 1 nootpositie omlaag.
Verplaats de cursor naar het begin van de vorige maat.
Verplaats de cursor naar het begin van de volgende maat.
Verplaats cursor naar de vorige (hoofd)noot.
Verplaats cursor naar de volgende (hoofd)noot.
Verplaats cursor naar de vorige tekst.
Verplaats cursor naar de volgende tekst.
Verplaats de cursor een schermregel terug.
Verplaats de cursor een schermregel verder.
Ga naar vorige dubbele maatstreep (naar begin die als niet gevonden
wordt).
Ga naar volgende dubbele maatstreep (naar einde als niet gevonden
wordt).
Ga naar begin van regel.
Ga naar einde van regel.
Ga naar de volgende balk in een partituur.
Ga naar de vorige balk in een partituur.
Ga naar begin van melodie.
Ga naar einde van melodie.

De nootcursor geeft na iedere verplaatsing de nieuwe positie op de werkbalk aan. Aan de vorm van de
nootcursor kun je dan zien of er een noot (kruisje) of iets met duur=0 (vierkantje) wordt aangewezen.
Een cirkel geeft aan dat de cursor niet meer op een object staat, maar klaar is voor invoeren met
<Enter>. Op de statusregel kun je de eigenschappen van zo’n object (noot/rust/tekst/symbool of ander
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“ding”) zien..

Veranderen en verwijderen
Invoeren van noten kan met toetsenbord, muis en klavier, verwijderen (verbeteren) alleen met het
toetsenbord en muis.
Voeg op de plaats van de cursor een noot in met duur als op de knoppenbalk
<Enter>
staat geselecteerd.
Plak een extra nootbolletje met dezelfde duur als de huidige noot aan een stok
<Insert>
(o.a. akkoorden).
Verwijder object (noot/tekst) ter plekke van de cursor
<Delete>
Verwijder object (noot) links van de cursor. Deze toets gebruik je om vergissingen
<Backspace>
snel te corrigeren op precies dezelfde manier als in een tekstverwerker.
Maak laatste wijziging (invoeren/verwijderen enz.) ongedaan.
<alt-Backspace>
Toonhoogte wijzigen kan met
Verhoog cursornoot met een halve toon. Als de nootcursor een tekstobject
<+>
aanwijst dan wordt dit object omhoog geschoven.
Verlaag cursornoot met een halve toon. Als de nootcursor een tekstobject
<–>
aanwijst dan wordt dit object omlaag geschoven.
Verhoog cursornoot met een toon in de toonladder (diatonisch).
<alt-+>
Verlaag cursornoot met een toon in de toonladder.
<alt- –>
Verhoog cursornoot met een oktaaf.
<*>
Verlaag cursornoot met een oktaaf.
</>
Nootduur wijzigen kan met
Verkort cursornoot tot een trioolnoot; De nootduur wordt 2/3 van wat deze was.
<F5>
Heft het effect van <F6> op; als er al een punt achter de noot staat verdwijnt deze.
Nogmaals verkorten maakt van een trioolnoot een kortere "gewone" noot: 1/4 →
1/6 → 1/8. Twee triolen achter elkaar kun je clusteren tot en sextool.
Verleng cursornoot met de halve nootduur. Zet een verlengingspunt achter
<F6>
cursornoot; nootduur wordt 3/2 van originele duur. Heft het effect van <F5> op; als
de noot een trioolnoot was wordt het een gewone noot. Nogmaals verlengen
maakt een dubbele puntering. Bij de derde verlenging wordt weer een langere
"gewone" noot genoteerd: 1/4 → 3/8 → 7/16 → 1/2. Om een duool (2 op de plaats
van 3) te krijgen moeten twee gepunteerde noten gekoppeld worden met <,>.
Voor een kwartool (4 op de plaats van 3) doe je hetzelfde met 4 gepunteerde
noten.
Halveer nootduur van cursornoot.
<F7>
Verdubbel nootduur van cursornoot. Een noot van 2/1 wordt genoteerd als brevis,
<F8>
een noot van 3/1 of langer als longa .
Maak kwintool-noot. Zorg wel dat er 5 kwintoolnoten na elkaar staan, want anders
<alt-5>
loopt de maatindeling in het honderd...
Behalve gewone noten zijn er nog twee bijzondere "noten" die evenals de gewone noten een bepaalde
duur hebben: rusten en voorslagen. De duur van dit soort noten is op dezelfde manier aan te passen als
bij "gewone" noten.
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Voeg rust met duur als geselecteerd in de knoppenbalk. Let op het verschil tussen
notatie en wijze van invoeren; een hele maat rust in een 3/4 maat voer je in als een
1/2 rust met verlenging <F6>. Notatie wordt bij herschrijven als een volledige maat
ofwel hetzelfde als een 4/4 rust.
Invoegen van een aantal-maten-rust teken: . Zo’n "multirust" bestaat uit een
rustteken voor een hele maat, met duur afhankelijk van de maatsoort, en een cijfer
(speciaal tekstobject) daarbij voor het aantal maten. De maatnummering wordt
aangepast aan het opgegeven aantal. In partituurweergave wordt zo’n "multirust"
weergegeven met het juiste aantal losse maten rust.
Zet noot om in rust en omgekeerd (afhankelijk van cursorpositie)
Rusten-menu Hiermee kun je de gewenste rust opgeven ( op de knoppenbalk).
Voorslagen-menu Hiermee kun je de gewenste voorslag invullen ( op de
knoppenbalk).
Voeg een voorslagnootje in met duur als op knoppenbalk zichtbaar. Voorslagen
tellen niet mee voor de bepaling van maatstrepen. Voorslagen zijn een bijzondere
vorm van (uitgeschreven) versieringen. Ook met het voorslagen-menu kun je de
gewenste voorslag invoeren.
In een drumpartij (met MIDI-kanaal 10) kun je hiermee kiezen uit een lijst met
slagwerkinstrumenten. De notatie gebeurt volgens de MusiCAD-slagwerknotatie
tenzij [Opties|Voorkeuren|Slagwerk|MC perc] uit staat.

Knippen en plakken
Om te kunnen knippen en kopiëren moet je eerst een stukje melodie selecteren. Als geen blok is
geselecteerd zijn de knip-knop en de kopieerknop grijs en inactief.
Zodra een blok is geselecteerd worden de bijbehorende knoppen actief gemaakt:
Als op de kopie- of knip-knop is gedrukt (of de bijbehorende sneltoets <ctrl-c> resp.<ctrl-x> of
menuhandeling is gebruikt) dan zijn er gegevens op het kladblok beschikbaar en wordt de plak-knop
actief.
Een uitgeknipte of gekopieerde selectie wordt op de plaats van de cursor ingelast. Het is mogelijk om
een selctie in een andere partij of zelfs in een ander muziekje te plakken; de inhoud van de plak-knop
blijft intact bij opvragen van een andere melodie.
Om te kunnen knippen en plakken mag MusiCAD niet in overschrijf-modus staan.

Sleutels

Achtereenvolgens zie je hier vioolsleutel, bassleutel, altsleutel en tenorsleutel.
De sleutel bepaalt in een balk wat de referentienoot is. MusiCAD beschouwt octaaftekens als 8va
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(ottava, octaveren) 15ma (quindecima, twee octaven hoger) en soortgelijk zaken ook als
sleutelwisselingen.
Het 'oog' van de vioolsleutel legt vast waar de G4 te vinden is.
het bolletje van de bassleutel waar de F3 te vinden is,
het midden van altsleutel en tenorsleutel waar de C4 gevonden kan worden.
de 8va en 8va-bassa 'sleutels' geven aan dat een octaaf hoger/lager gespeeld moet worden.
de 15ma en 15ma-bassa 'sleutels' geven aan dat twee octaven hoger/lager gespeeld moet worden.
loco herstelt de voorgaande situatie weer na gebruik van 8va enz.
De drumsleutel of percussiesleutel is de vreemde eend in de bijt: slagwerk wordt niet verondersteld een
toonhoogte te hebben.
Het gebruik van een nieuwe sleutel heeft alleen gevolgen voor de notatie van de bladmuziek; niet op de
toonhoogte. Met het sleutelmenu <F9> kun je behalve de genoemde sleutels ook octaveren (8va, 15ma
basso, loco) enz. opgeven. MusiCAD beschouwt een octavering als een bijzonder soort sleutel.
Sleutels (en dus ook octavering) moeten altijd aan het begin van een maat genoteerd worden. Na keuze
van de gewenste sleutel kun je kiezen of de nieuwe sleutel de voorgaande moet vervangen, of dat er
een sleutelwisseling moet worden ingevoegd.
Van huis uit noteert MusiCAD een sleutelwissel met een sleutel in normaal formaat aan het begin van
de eerstvolgende maat.

Toonsoort
Er zijn twee categorieën toonsoorten die MusiCAD "begrijpt" te weten mineur en majeur. Een majeur
toonsoort geef je aan met een hoofdletter, dus C voor C-groot/C-majeur. Een mineur toonsoort als een
mineur akkoord dus Am voor A-klein/A-mineur. Een mol geef je aan met <b>, een kruis met <#>. De
toonsoort van een melodie geeft aan MusiCAD informatie over welke kruisen of mollen laddereigen zijn,
dus bij de toonsoort horen, en welke verhogingen of verlagingen toevallig zijn (ofwel laddervreemd) en
hoe die genoteerd zullen worden.
Indien een melodie andersoortige toonladders gebruikt (of als je de verkeerde toonsoort hebt
opgegeven) zal MusiCAD vermoedelijk "de mist in gaan" met het automatisch correct plaatsen van
kruisen, mollen en herstellingstekens, en moet je handmatig corrigeren met <x> (enharmonische
verwisseling) en/of <shift-W> (waarschuwingstekens zetten/verwijderen). Opgeven van toonsoort (en
daarmee de vaste voortekens), kan op verschillende manieren:
Bij het maken van een nieuwe melodie krijg je de gelegenheid om toonsoort naar believen in te
stellen.
Vervangen van de op de plaats van de cursor geldige toonsoort die dus (ver) vóór de cursor
aanwezig is gaat met het toonsoort-menu op de knoppenbalk. Na keuze van de toonsoort kies je
VERVANGEN Alle noten blijven hetzelfde klinken, maar worden (soms) anders genoteerd.
Een nieuwe toonsoort invoeren (toonsoortverandering) gaat eveneens met het toonsoort-menu. Je
beëindigt het toonsoort-menu nu met INVOEGEN
Zie ook transponeren en transpositie
Systematisch voortekening (de kruisen of mollen vooraan de balk) doet MusiCAD alleen 'zoals-hethoort'. Het is niet of nauwelijks mogelijk om bijv. een muziekstuk dat een zigeunerladder gebruikt met
bijv. een cis en een bes als voortekens te noteren. Noteer in dit soort gevallen alleen de bes, als
voorteken en noteer alle cis-en met toevallige kruisen. De meeste muzikanten zul je daar een plezier
mee doen; de kans op fouten tijdens uitvoering is veel kleiner. Om toch aan te geven dat die cis-en in
de toonladder horen kun je dat als modus of tonaliteit opgeven.
25 van 48

MusiCAD 3.0 - 10/07/2007

Kruisen, mollen en herstellingstekens
Kruisen , mollen en herstellingstekens kunnen op verschillende manieren in muziek voorkomen:
Als vaste voortekens bij een (gedeelte van) een melodie. Deze tekens gelden voor de hele verdere
melodie, tot een eventuele toonsoortwisseling. Kruisen en mollen als voortekens zijn direct
gekoppeld aan de toonsoort.
Bij een toonsoortwisseling kunnen ook herstellingstekens genoteerd worden; bij wissel van Cm
naar C worden 3 herstellingstekens genoteerd.
Als toevallige verhoging of verlaging. (In te voeren met <+> en <->) Niet laddereigen noten krijgen
een kruis, mol of herstellingsteken, afhankelijk van de toonsoort. De noot G#/Ab wordt in de
toonsoort Am veel vaker als G# genoteerd, terwijl deze in Gm als Ab genoteerd wordt; iedere toon
heeft in een toonsoort een voorkeurnotatie of spelling. Van deze voorkeurnotatie kun je afwijken
door gebruik te maken van enharmonische verwisseling; je geeft MusiCAD de instructie dat een
noot "op de andere manier" genoteerd moet worden. Enharmonische verwisseling geef je aan met
<x>. Denk er wel aan de juiste toonsoort op te geven alvorens met enharmonische verwisseling te
gaan werken.....
Als waarschuwing; soms worden kruisen, mollen of herstellingstekens ten overvloede (ze staan
immers al vooraan de balk) bij een noot geplaatst om vergissingen te voorkomen.
Waarschuwingstekens geef je aan met <shift-W>. In MusiCAD gelden toevallige
verhogingen/verlagingen voor alle octaven. Het is daarom soms nodig extra waarschuwingstekens
te plaatsen. Bij het overbinden van noten over een maatstreep heen, met toevallige
verhoging/verlaging, is het niet gebruikelijk om de verhoging/verlaging bij de eerste noot van de
nieuwe maat ook te noteren. MusiCAD doet dit echter wel. Met <shift-W> kun je zo’n (overbodige)
kruis, mol of herstellingsteken onderdrukken. Zie ook het Nootkenmerken-menu.
Behalve “gewone” kruisen en mollen kunnen er nog dubbelkruisen en dubbelmollen
voorkomen.
Een toevallige verhoging van de noot fis in de toonsoort C# hoort meestal fisis (F##) te heten en met
een dubbelkruis genoteerd te worden. Zo kan iedere noot (behalve de G#/Ab) op drie manieren
“gespeld” worden: c = bis = deses, cis = des = bisis enz. Met behulp van het voortekenmenu onder de
dubbelmol kun je zo’n alternatieve enharmonisatie makkelijk doorvoeren.
Een vreemde eend in deze bijt zijn kwarttoon verhogingen en verlagingen.

Maatsoorten
De maataanduiding (maatsoort) aan het begin van een melodie(gedeelte) bepaalt waar (zachte)
maatstrepen moeten komen en hoe noten tot "clusters" gecombineerd worden. Onder een nootcluster
wordt hier verstaan noten die met de stokken aan één waardestreep vastzitten; twee achtste noten
kunnen in plaats van ieder met een losse vlag aan de stok gecombineerd worden tot één cluster van
noten "onder een streep". De meeste "gewone" maatsoorten in de tabel zijn "ingebakken" en hoef je
niet nader te specificeren. Maataanduidingen voer je in met het maatsoort-menu (<ctrl-F9>).
Het maakt nogal wat uit hoe je een melodie noteert; de maatsoort 3/4 (een 3-delige maat) is iets heel
anders dan 6/8 (een 2-delige maat), hoewel er in beide 6 achtste noten dan wel 3 kwarten gaan.
Als de "standaard" voor een bepaalde maatsoort niet van toepassing is, zoals bij samengestelde
maatsoorten dan, kan de maatsoort expliciet genoteerd worden met de behulp van een +-teken:
2+2+3/8 is ook 7/8, maar een andere verdeling dan "standaard" 3+2+2/8.
Weergave van samengestelde maatsoorten kun je vereenvoudigen door een haakje achter de
26 van 48

MusiCAD 3.0 - 10/07/2007
opsomming te zetten: 2+3+3+2)/16 wordt genoteerd als 10/16.
Samen met de akkoorden die bij een melodie kunnen worden opgegeven bepaalt de maatsoort de door
MusiCAD te genereren automatische bas/akkoord-partij; een C-akkoord in een 3/4 maat geeft
aanleiding tot de baslijn: C 1/4; R 1/4; R 1/4; (Basnoot op eerste tel) In een 6/8 maat wordt dit
anders: C 1/4; R 1/8; G 1/4; R 1/8; (grondtoon en kwint).
Vaak wordt in plaats van de notatie 4/4 de notatie
(common meter: gewone maat) gebruikt.
MusiCAD 'weet' dat je die notatie wilt hebben als je in plaats van 4/4 een extra nul opgeeft: 04/4. Het
teken
(divided common meter, gesneden maat, alla brève) maak je met twee nullen voor de
maatsoort; 002/2. Maatsoorten die niet in de lijst voorkomen kun je zelf specificeren door […] te kiezen
en daar de gewenste maatsoort als breuk op te geven, al dan niet voorafgegaan met 1 of 2 nullen.
Met "maatsoort" 1/1 (evenals 2/1, 3/1 enz.) noteert MusiCAD zonder maatstrepen ten behoeve van
niet–metrische notatie (doïna’s, oosterse muziek, Gregoriaans). Voordat je zo'n
maatstreeponderdrukkende maatsoort opgeeft moet je er wel eerst voor zorgen dat alle noten binnen
de (onzichtbare) maatsoort weergegeven kunnen worden; achter de schermen wordt de maatsoort nog
wel gebruikt...
Soortgelijk als bij sleutels en toonsoorten kun je de maatsoort vervangen of een maatsoortwisseling
invoegen.

Maatstrepen
Maatstrepen worden door MusiCAD automatisch neergezet zodra een maat vol is. Hoeveel noten in een
maat passen wordt bepaald door de maatsoort. Dit soort maatstrepen die je niet handmatig hoeft te
zetten noemen we verder zachte maatstrepen.

Behalve zachte maatstrepen zijn er ook harde maatstrepen. Deze harde maatstrepen zet je zelf neer.
Een harde maatstreep gebruik je bijvoorbeeld bij een opmaat. Als na één of meerdere noten de maat
nog niet vol is, kun je het einde van de maat forceren met een harde maatstreep. Na zo'n harde
maatstreep gaat MusiCAD weer verder met het indelen van maten met zachte maatstrepen. Harde
maatstrepen herken je op de werkbalk aan het aangrijpingspunt (blauwe markering).
Met het maatstrepen-menu kun je eenvoudig maatstrepen van het gewenste type neerzetten en/of
veranderen. Aan het einde van een partij of deel daarvan wil je vaak een ander type maatstreep;
dubbel, vet of met herhalingstekens. Ook dit soort maatstrepen zijn harde maatstrepen. Behalve harde
maatstrepen zijn er nog een harde regelovergang en een harde pagina-overgang, voor het expliciet
aangeven waar je een nieuwe regel resp. pagina wilt hebben.
Tot slot kunnen voorwaardelijke regelovergangen en paginaovergangen ingevoegd worden.
Voorwaardelijke regelovergangen binnen de regeluitvulling (zie [OPTIES|OPMAAK|REGELUITVULLING]) worden
genegeerd. Soortgelijk wordt een voorwaardelijke paginaovergang alleen gehonoreerd buiten de
paginauitvulling (zie [OPTIES|OPMAAK|PAGINAUITVULLING]).
De dikte van maatstrepen kun je aanpassen onder [Opties|Opmaak|Maatstreepdikte]]
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Sneltoetsen voor werken met maatstrepen:
Maatstreep-menu van de knoppenbalk.
<|> <:>
<\>
Zet een harde maatstreep op de plaats van de nootcursor. Herhaaldelijk <\>op dezelfde
plek geeft verschillende soorten harde maatstrepen (enkel, dubbel, links-vet, rechts-vet,
dubbel-vet). Ook te gebruiken voor het aangeven van opmaten.
Forceer overgang naar een nieuwe notenbalk. Op de werkbalk is zo'n harde (expliciete)
<ctrl-Enter>
regelovergang terug te vinden als een enkele lange vette streep .
Voorwaardelijke regelovergang.
<shift-I>
<shift-ctrl-Enter> Forceer een pagina overgang (harde pagina) Deze is op de werkbalk te zien als een
stippellijn.
Voorwaardelijke paginaovergang.
<shift-J>
Herhalingstekens (reprisetekens) bij vette maatstreep. Heeft het effect dat 4 verschillende
<;>
patronen bij een met <|> neergezette vette maatstreep kunnen worden gezet
achtereenvolgens: :|| :||: ||: en || waarna de cyclus zich herhaalt.
Maak een harde maatstreep/rust/tekst onzichtbaar (zie ook enharmonische verwisseling).
<x>
Pas automatische maatnummering aan: Dit is onder meer nodig na een opmaat. MusiCAD
<ctrl-3>
begint de automatische nummering altijd bij maat 1. Een opmaat wil je niet meetellen dus
moet je als je de maatnummering bij de eerste echte maat wilt laten beginnen de
maatnummering handmatig instellen
Verklein witruimte boven een balk als cursor een harde regelovergang aanwijst.
<alt- >
Vergroot witruimte boven een balk als cursor een harde regelovergang aanwijst.
<alt- >
Verschuif harde maatsteep naar rechts.
<alt- >
Verschuif harde maatsteep naar links.
<alt- >
Notatie zonder maatstrepen krijg je met de maatsoort 1/1, de maatsoort zelf kun je met <x> onzichtbaar
maken.

Herhalingen
Om het hele muziekstuk een willekeurig aantal keren te herhalen stel je het gewenste aantal in onder:
[Opties|MuziekWeergave|Aantal herhalingen]
Alle inwendige herhalingen (maatstrepen met herhalingstekens, da-Capo's enz. worden mee-herhaald.
Om inwendige herhalingen te onderdrukken kun je het aantal herhalingen hier op 0 zetten (tijdens
wijzigen gebeurt dit automatisch).
zie ook veel voorkomende vragen

Versieringen
Versieringen in muziek kunnen op verschillende manieren genoteerd worden. Hoe de versieringen
uitgevoerd zouden moeten worden is nogal afhankelijk van de muziekstijl en/of periode waarin de
muziek geschreven is. Soms legt de componist ook expliciet vast hoe deze gespeeld dienen te worden.
Je kunt onderscheid maken tussen uitgeschreven versieringen in de vorm van voorslagen, en verkorte
notatie in de vorm van allerlei symbolen bij de noot zoals (prall)triller, mordent enz.
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Situatie (1) en (4) zijn de standaardweergave voor prall-triller tekens.
Het contextmenu laat bij versieringen een drietal extra mogelijkheden zien om het versieringsteken
bij de stok; (5)
bij het bolletje;(2)
buiten de balk (3 en 6)
te forceren (en andersom).
Onder [Opties|Geluidsweergave] kun je de weergave van versieringen instellen. Grootte enz. van
versieringstekens kun je onder [Opties|Vormgeving] opgeven.
Iedere noot kan zowel een vingerzettingsteken, een versieringsteken, als twee articulatietekens (duur en
sterkte) meekrijgen.
Gebruik het trillermenu voor het invoeren van versieringen e.d.

Bogen

In bladmuziek worden bogen voor een aantal verschillende doeleinden gebruikt:
om twee noten van gelijke toonhoogte met elkaar te verbinden (overbindingen)
om aan te geven dat twee of meer noten van meestal verschillende hoogte 'gebonden'
gespeeld moeten worden (legatobogen)
om aan te geven dat de noten onder de boog voor strijkinstrumenten in dezelfde
streekrichting gespeeld moeten worden (streekbogen)
om aan te geven hoe de muzikale zinnen of frasering in elkaar zit (fraseringsbogen).
om aan te geven bij welke noot voorslagen/naslagen horen
MusiCAD maakt nadrukkelijk onderscheid tussen overbindingen enerzijds, en legato-, frasering-,
articulatie en streekbogen anderzijds.
Boogdikte is enerzijds centraal op te geven (en werkt ook op overbindingen) alsook voor individuele
legatobogen aan te passen met het contextmenu

Tekst
Tekst komt in MusiCAD op tal van plaatsen aan de orde:
titelgegevens, kop en voetteksten en bijbehorende opmaak
tekst bij de muziek en hoe die ingevoerd wordt
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liedtekst onder de muziek (of in plaats van) met akkoordsymbolen
wijzigen van muziek in tekstweergave achteraf
tekst uit partituur bij partijuittreksel zetten
zie ook bij veel voorkomende vragen

Verschuiven
Het ding (object) waar de cursor naar wijst kun je waar relevant in alle richtingen verschuiven met
toetscombinaties of de wijzigknoppen .
<+>
<–>
<alt- >
<alt- >
<alt- >
<alt- >

verschuif
verschuif
verschuif
verschuif
verschuif
verschuif

object naar boven
object naar beneden
object naar boven
object naar beneden
object naar rechts
object naar links

NootkenmerkenMenu

Een aantal kenmerken die gebonden zijn aan noten kun je met het nootkenmerken-menu aanpassen
(<shift-F11>) Al deze kenmerken kun je aan door op het bijbehorende knopje te drukken of een
sneltoets te gebruiken.. Nogmaals drukken zet het kenmerk weer 'uit'. Het gaat om de volgende zaken:
Zet een waarschuwings- kruis, mol of herstellingsteken of maak een overbodig teken
onzichtbaar <W>
Verander de in MusiCAD aanwezige voorkeurs verhoging/verlaging bij een noot door
middel van enharmonische verwisseling. Bijv.: G# wordt Ab en omgekeerd. Rusten, tekst,
dynamiek, coda’s enz. maak je met <x> "onzichtbaar" in een partituur (nodig als je
meerdere partijen in één balk wil plaatsen).
Begin overbindingsboog <(>. Overbindingen staan in principe tussen twee noten van
dezelfde hoogte, maar kunnen ook voor ander doeleinden gebruikt worden. Overbindingen
lopen tussen twee nootbolletjes. Als de eerstvolgende noot dezelfde toonhoogte heeft dan
wordt meteen daar een einde overbinding gezet.
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Einde overbindingsboog <)>. Als de voorgaande noot dezelfde toonhoogte heeft dan wordt
meteen daar een begin overbinding gezet. De stokrichting van de noot waar de
overbinding eindigt bepaalt of de boog onderlangs of bovenlangs loopt. Je kunt de
boogrichting overigens altijd naar wens aanpassen (zie verderop).
Begin handmatige clustering <,>. De volgende noten komen (indien mogelijk) onder één
waardestreep. Twee clusters van twee achtsten in een 2/4 maat kun je onder één
waardestreep noteren door op de laatste noot van het eerste cluster <,> te tikken. Als je
merkt dat bijna alle clusters handmatig veranderd moeten worden kun je beter de
maatsoort aanpassen (i.p.v. 4/8 bijv. 2+2)/8 om aan te geven dat je twee clusters per maat
wilt).
Ontkoppel een cluster van noten, noteer losse noot met vlaggetje <'>. Als er meerdere
noten aan een stok hangen kun je hiermee een volgnoot losmaken van zijn voorganger,
en een eigen stok geven. Meestal zul je dan ook de stokrichting moeten aanpassen.
Nootflip: zet nootbolletje aan andere (verkeerde) kant van de stok <ctrl-2>. Te gebruiken
als MusiCAD volgnoten over elkaar heen schrijft in akkoorden.
Maak noot kleiner (cue-notes/stichnoten) <ctrl-k>. Hiermee kun je onder andere aangeven
dat een andere partij die noten speelt, bijvoorbeeld om makkelijker te kunnen invallen.
Zet stokken van noot(cluster) omlaag <ctrl- Y>. MusiCAD zoekt de stokrichting uit aan de
hand van plaats op de notenbalk, clustering, en partij-eigenschappen. In een cluster hoeft
er maar 1 noot het kenmerk 'stok-omlaag' te krijgen om alle noten onder die waardestreep
omlaag te zetten.
Zet stokken van noot(cluster) omhoog <ctrl- >

T

Forceer overbindingsboog omhoog (in combinatie met begin/eind overbinding).
Forceer overbindingsboog omlaag.(in combinatie met begin/eind overbinding).
Forceer boogweergave onder/boven in plaats van achter/voor de noot (legato vs.
overbinding)
forceer waardestreep onderverdeling van lange nootclusters op deze plek.

GereedschappenMenu

Onder [Bewerk|Gereedschappen] en de knoppenbalkknop-met-de-hamer bevinden zich alle
gereedschappen die anders alleen via een toetscombinatie toegankelijk zouden zijn.
TEKST

Invoeren van alle soorten tekst alsmede tekstblokken
BLOK

Extra hulpmiddelen om met een blokselectie te werken
ZOEK

Zoeken naar tekst, maatnummers enz.
HERSTEL
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Herstellen van wijzigingen
NOOTKLEUR

Veranderen van kleur van de noten. Nuttig om meer partijen in 1 balk leesbaar te maken/houden
MIDI-EVENT

Expliciet invoeren van MIDI-events.
ANKERS

Om niet de weg kwijt te raken in een grote partituur kun je markeringen zetten en hier later weer
naar terug gaan.
MUSICAD-CODES

Direct veranderen van objectgegevens in MusiCAD notatie
FRAGMENTEN

Opslaan en gebruiken van muziekfragmenten

FAQ ofwel Veel Voorkomende Vragen
Een aantal veel voorkomende vragen.
Help! er gaat iets fout, en ik kan niet vinden wat ik verkeerd heb gedaan.
Allereerste redmiddel is de groene knop
Notatie
Partituren
Opmaak
Da Capo
Kruisen en Mollen
Tekst
Kop- en voetteksten
MIDI en keyboards
Geluid/Afspelen
Reservekopieën
Diversen
Afdrukken
Fouten
bekende maar nog niet verholpen probleempjes

Veel voorkomende vragen - Afdrukken
Ik wil meer op een pagina afdrukken Welke mogelijkheden heb ik daarvoor?

Een groot aantal. Je vindt ze onder [Opties|Opmaak]
0) Gebruik groter papier.... ;-)
1) Pas een opmaaksjabloon toe bijv.: [Kleiner 5%].
2) Zet [OPTIES|OPMAAK|MinNootafstand] op 2 en [..|MaxNootafstand] op 8 of lager.
3) maak [OPTIES|OPMAAK|Balkhoogte] kleiner.
4) maak [OPTIES|OPMAAK|Regelafstand] kleiner.
5) maak [OPTIES|OPMAAK|Schaling Horizontaal en ] en/of [..|Schaling Verticaal] kleiner voor
kleinere nootjes.
6) maak [OPTIES|OPMAAK|Voethoogte] nul. Er wordt nu geen voettekst meer afgedrukt.
7) maak [OPTIES|PAGINAINSTELLING|marge....] kleiner.
Op mijn werk heb ik de mogelijkheid om op een betere printer af te drukken. Hoe doe ik zulks

Installeer MusiCAD op de kantoor PC (voor afdrukken alleen heb je geen extra licentie nodig!) en
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neem het .MC bestandje mee naar het werk. Alternatief: bewaar als PDF-bestand en druk dat af op
de betere printer.
MusiCAD drukt de notenlijnen als stippellijnen af op mijn (monochrome) laserprinter. Ik wil gewone lijnen!

Vink [Opties|Paginainstelling] kleurafdruk uit
Hoe kan ik het resultaat van MusiCAD opnemen in andere documenten?

Bewaar als bitmap-plaatje (BMP), JPEG-plaatje, of PDF-bestand, en lees in ander programma het
plaatje weer in.
Ik wil weer (zoals in versie 2) met GhostScript afdrukken. Hoe?

Vink Gebruik GhostScript aan onder [Opties|Paginaopmaak]. Een aantal (windows-specifieke)
mogelijkheden blijven daarmee onbenut.
Waar kan ik meer informatie over GhostScript vinden?

Op Internet: http://www.musys.nl http://www.cs.wisc.edu/~ghost
Hoe druk ik PostScript bestanden af met GhostScript?

Rechtsklikken op een PostScript .PS bestand en kies afdrukken.

Veel voorkomende vragen - Da Capo
Hoe moet ik een "Da Capo" lezen?

Een Da-Capo (herhaal vanaf het begin) constructie lees je wat MusiCAD betreft als volgt:
Op het moment dat je "Da Capo", "D.C." "DC al Fine", of "Da Capo al Fine e poi la Coda"
tegenkomt ga je naar de eerste noot van de partij terug (Capo=begin).
Als je tijdens de tweede keer spelen "Fine" tegen komt kunnen er twee dingen gebeuren:
1) na het DC teken staat niets meer. Fine betekent dan: stop hier.
2) na het DC teken staat nog een stukje, het Coda.
Fine betekent nu: ga naar het laatste stuk (coda=staart) alles na DC ziet MusiCAD als "coda", of er
nu een Coda-teken genoteerd is of niet. DC is wat MusiCAD betreft hetzelfde als "Da Capo al Fine
e poi la Coda" ofwel in Nederlands speel "vanaf het begin tot fine en dan het coda stukje". De
aanduiding "Fine" interpreteert MusiCAD alleen tijdens de tweede keer spelen, dus na DC. In
plaats van fin mag je ook 'al coda' gebruiken: ga naar het slotstukje.
Met het Coda-teken "an sich" doet MusiCAD niets; het coda deel is immers eenduidig: alles wat na
DC komt...
Hoe moet ik een "Dal Segno constructie" lezen?

Een Dal-Segno (herhaal vanaf het teken) constructie lees je als volgt:
Op het moment dat je "D.S.", "Dal Segno" of "Dal Segno al Fine e poi la Coda" tegenkomt ga je
naar het "Segno" of "Paragraaf" teken in je partij terug (Segno=teken)
Wat er bij Fine en het Coda gebeurt staat onder de vorige vraag al beschreven.
Volgens mij moet het echt anders!

Over notatie van DC/DS bestaan heel veel misverstanden. MusiCAD gebruikt de meest
voorkomende(?) en eenduidige vorm. Iedere DC/DS vorm die ingewikkelder is dan "alles nog maar
een keer" heeft voor de meeste muzikanten toch "ondertiteling" nodig. Je kunt MusiCAD zo africhten
dat je eigen notatie geen foutmeldingen meer oplevert door te kiezen onder [PARTIJ|
NIEUWEPARTIJ|ARRANGEREN|Da Capo hoorbaar]=uit. MusiCAD negeert dan alle "foute"
constructies. Coda/Segno tekens kun je - zonder dat MusiCAD daarover klaagt - rondstrooien zoveel
als je denkt dat nuttig is. Mocht je literatuur vinden waarin e.e.a. beter beschreven staat, dan graag
een E-Mailtje aan bugs@musicad.nl
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Je kunt evt. eerst alles noteren zoals MusiCAD dat graag ziet om correct afspelen te verkrijgen, en
vervolgens alle DC's Segno's en Fines onzichtbaar maken, waarna je tot slot datgene wat je wel wilt
als tekst noteert (dus niet met het Coda-menu)
Hoe moet ik een Da Capo noteren in MusiCAD zodanig dat dit correct gespeeld wordt?

Bij de noot die de 1e keer als laatste gespeeld moet worden zet je in alle partijen DC (met codamenu of <alt-D>)
Op de plaats waar je ophoudt of waar naar een eventueel coda gesprongen moet worden noteer je
"Fine" (met coda-menu of <alt-F>)
Eventueel kun je na het DC teken nog een coda teken plaatsen. Wat MusiCAD betreft mag dit ook
achterwege blijven.
Hoe moet ik een Dal Segno noteren in MusiCAD zodanig dat dit correct gespeeld wordt?

Bij de noot die de 1e keer als laatste gespeeld moet worden zet je DS (met coda-menu of <alt-S>)
op de plaats waar de herhaling moet beginnen zet je een segno of paragraaf teken (met codamenu of <shift-S> resp. <alt-P> )
Op de plaats waar je ophoudt of waar naar een eventueel coda gesprongen moet worden noteer
je "Fine" (met coda-menu of <alt-F>)
Eventueel kun je na het DS teken nog een coda teken plaatsen. (met coda-menu of <alt-o> Wat
MusiCAD betreft mag dit ook achterwege blijven.
Kan ik meer dan 1 DC/DS constructie binnen 1 muziekstuk gebruiken?

Noteren kan wel, maar MusiCAD kan er (nog) niet mee overweg tijdens afspelen.

Veel voorkomende vragen - Fouten
Maatstrepen in de partituur lopen door elkaar, en er komt steeds een melding "Noten passen niet in de maat" terwijl
alle maten in alle losse partijen toch goed lijken te zijn.

Een paar veelvoorkomende fouten:
1) Mogelijk is er een 4/4 rust (hele maat) in een 3/4-maatsoort gebruikt. Een hele maat rust moet wel
even lang zijn als de duur van een hele maat (in dit geval 3/4) en kan ingegeven worden als 2/4 met
verlenging <F6>. Foutmeldingen over noten die niet in de maat passen mag je nooit negeren! Let ook
op enkele triool/kwintoolnoten (met een 3-tje resp. 5-je) boven een enkele noot) die -per ongeluk- met
<F5> ingeslopen zijn.
2) Er staat een harde maatstreep te veel of te weinig in een van de partijen van de partituur.
Bij het opstarten van Musicad verschijnen op het scherm wel de gewone 5 lijnen van de balken, maar alle tekens
waren vervangen door andere tekens zoals pijlen sterren en weet ik wat nog meer. Wat is hier aan de hand?

Als zoiets gebeurt, dan kan windows om de een of andere reden het MusiCAD font niet vinden en
vervangt het font door iets wat daar volgens windows met beste op lijkt - met het bekende gebrek
aan resultaat. Vlak na installatie zou het kunnen zijn dat het MusiCAD font niet of niet goed
geïnstalleerd is. Als het 'spontaan' een keer gebeurt lijkt de schuld bij windows te liggen; in andere
documenten gebeurt het ook weleens dat een font dat daar niet hoort zichtbaar wordt, alleen slaagt
windows er voor tekstfonts doorgaans wel aardig in om een vervangend font te vinden, en valt dat
dus minder op. Eerste remedie is windows een keer afsluiten en opnieuw opstarten. Eventueel kan
opnieuw installeren van MusiCAD uitrkomst brengen.
Als ik een eerder opgevraagd muziekje opnieuw wil opvragen krijg ik de melding dat het opgevraagde bestand niet
bestaat! Hoe kan dat?

Dit gebeurt als het muziekje niet op de gevraagde plek (meer) aanwezig is... Veelal is dat het geval
als je een muziekje opent vanuit een email-programma. Er wordt dan een kopietje van het bestand in
een kladmap geplaatst en vanuit daar geopend. Windows ruimt de kladmap bij diverse
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gelegenheden weer leeg waarmee het bestand vervolgens verdwenen lijkt. Opnieuw openen vanuit
het emailprogramma en daarna opslaan op een minder tijdelijke plek is dan de remedie.
Ik heb denk ik op de verkeerde knop gedrukt en nou lijkt mijn hele compositie verknoeid.... Wat moet ik nu?

Een paar mogelijkheden:
- Maak op de werkbalk de laatste wijziging(en) ongedaan met <Ctrl-Z> of <alt-Backspace>
- Vraag een vorige reservekopie bij na [BESTAND|OPENEN] en kies voor 'reservekopieën' als
bestandstype
MusiCAD geeft steeds een foutmelding: "Mag niet voorkomen, fout=####" wat moet ik daarmee?

Dat hangt er vanaf. Deze foutmeldingen zijn een melding dat er iets gebeurt waar in de
programmatuur geen rekening mee is gehouden. In sommige gevallen gebeurt er verder niets
(zichtbaars) in andere gevallen is dit het laatste levensteken van deze MusiCAD sessie...Voor meer
info zie: Mag niet voorkomen foutmelding
MusiCAD geeft steeds een melding "beginhaak ontbreekt". Wat moet ik daarmee?

Dit betekent dat er een overbindings-eind-teken -ofwel eindhaak- gezien is, zonder dat de
bijbehorende beginhaak aanwezig is. Op de statusregel herken je een eindhaak teken aan ")" na de
noothoogte en nootduur: A4 1/4 ( gevolgd door A4 1/8 ) is de correcte notatie voor een overbinding.
Zoek in de partij naar ( en of ) met <F2> om dit soort fouten te herstellen. Bij meervoudige
overbindingen (akkoorden) is deze melding niet altijd terecht. In het gereedschappenmenu (hamer)
onder [WerkbalkInstelling|Controleer Overbindingen] kun je deze controle eventueel uitzetten.
MusiCAD geeft steeds een melding "herhalingsteken ontbreekt". Wat is er loos?

In ALLE partijen moeten herhalingspunten correct genoteerd worden, met als enige uitzondering evt.
herhalingspunten aan het begin van de melodie. Bij iedere maatstreep met herhalingspunten links,
MOET daarvoor EEN maatstreep met herhalingspunten rechts staan. Negeren van deze fout zorgt er
altijd voor dat herhalingen ergens verkeerd gaan. In de stand [AUTODUUR] bij wijzigen van een
partituur komen soms abusievelijk herhalingsmaatstrepen dubbel in een partij terecht. Controleer dat
in geval van deze foutmelding.

Veel voorkomende vragen - Geluid
Ik hoor niets (meer) bij afspelen!

Controleer een aantal zaken buiten MusiCAD om
Staat MIDI-volume goed ingesteld in het mengpaneel. van windows. De meeste muziekspelers
onder windows maken geen gebruik van de MIDI-synthesizer op de geluidskaart,
notatieprogrammatuur (zoals MusiCAD) doet dat wel. Sommige programma's zetten MIDI-geluid op
nul waardoor MusiCAD monddood wordt gemaakt, terwijl wave en mp3 wel hoorbaar blijven.
Is de geluidskaart goed geïnstalleerd? Controleer daartoe of een MIDI-bestandje wel goed afspeelt
in een ander programma. In de map "\Program Files\Musys Software\MC3xxxx\demo"
staan een paar voorbeelden. Gebruik de windows verkenner om de juiste plek te achterhalen
(andere midi-bestandjes zijn natuurlijk ook goed). Pas als andere midi-bestanden wel hoorbaar zijn
heeft het zin om naar een oorzaak binnen MusCAD te zoeken, omdat MusiCAD gebruikt maakt van
de MIDI-faciliteiten van windows.
Staan de geluidsboxen aan (volumeknop?) en is het stekkertje op de juiste plaats aangesloten...
In MusiCAD moet je de volgende zaken controleren:
Is onder [Opties|MIDI|Geluid] een geschikte weergave geluidsbron geselecteerd?. In de getoonde
lijst zullen onder andere ook extern aan te sluiten MIDI apparaten te zien zijn. Als je geen MIDIkeyboard hebt aangesloten blijft het erg stil bij keuze van een extern aan te sluiten MIDI-apparaat...
De keuze MIDI-mapper is een veilige en zal meestal wel geluid produceren.
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Staat het basisvolume onder muziekweergave hoog genoeg? (standaard 100)
Als er dynamiektekens gebruikt worden staat dan het corresponderende volume onder
muziekweergave hoog genoeg?
Staan alle partijvolumes op iets anders dan 0 (en niet anderszins onhoorbaar gemaakt)
Gebruik de groene knop en zet alle geluidsinstellingen terug. I
Ik hoor sommige partijen niet (meer) bij afspelen. Wat moet ik veranderen?

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken:
Staat MIDI-balans in het mengpaneel helemaal naar links of rechts?
Staan het partijvolume op iets anders dan 0 (en niet anderszins onhoorbaar gemaakt)
Als er dynamiektekens gebruikt worden staat dan het corresponderende volume onder
muziekweergave hoog genoeg?
Controleer of MIDI kanalen goed staan. Bij sommige geluidskaart/synthesizers worden alleen de
kanalen 1-10 gebruikt voor weergave. De kanalen 11-16 zijn dan buiten gebruik. Controleer bij een
externe synthesizer ook of deze wel in General-MIDI-mode is gezet.
Ik wil een stuk van de melodie hoorbaar maken. Hoe moet ik begin en einde opgeven?

Selecteer de gewenste maten als blok op de werkbalk, Ga met <F12> terug naar het hoofdscherm
en speel af. Zodra je in wijzig een pijltjestoets gebruikt is het blok gedeselecteerd. Zie voor andere
mogelijkheden onder afspelen.
Hoe kan ik vanaf een partituurmarkering afspelen?

Heel simpel: tik de letter van de markering .
Ik hoor geen tempowisselingen, versieringen, extra MIDI events, Legato, Da Capo's enz. Hoe komt dat?

Zorg dat in het menu

alle gewenste hoorbaar-opties afgevinkt zijn.

Ik wil tempowisselingen "absoluut" in kunnen voeren en genoteerd zien in plaats van relatief ten opzichte van mijn
begintempo.

Dat kan. Zet het basistempo op 120, en zet vervolgens aan het begin van het stuk het gewenste
tempo als tempowisseling neer. Ook alle volgende tempowisselingen kun je nu "absoluut" ingeven.
(Als je tijdens afspelen het tempo vervolgens verandert met <+> of <-> veranderen de tempi natuurlijk
wel mee!). In de kopteksten wil je nu waarschijnlijk geen tempo=120 meer zien, en moet je de macro
[OPTIES|KOP+VOET|LinksMidden] die standaard op $@ staat verwijderen. Om de tempi in de
melodie wel te zien moet je evt. [OPTIES|TEKSTOPMAAK|TempoAanduiding] aanpassen.
Ik hoor geen Da-Capo terwijl die wel genoteerd staat. Wat moet ik daaraan doen?

[OPTIES|ARRANGEREN|Da Capo-hoorbaar] moet aan staan.
Let op dat in ALLE partijen op de juiste plaats de D.C, D.S, Segno enz. staat.
D.C, Fine enz. moeten met het CODA-menu ingevoegd zijn. (dus niet als tekst 'da capo' of D.C.)
Hoe zet ik een partij aan/uit voor AFSPELEN?
In partijmenu <F3> met <spatie> in kolom

volume op betreffende partij. Zie ook: [PARTIJ|

GEGEVENS|Hoorbaar]
Slagwerk notatie klinkt niet zoals ik dat bedoel; ik hoor de verkeerde slagwerkinstrumenten. Hoe kan ik daar iets aan
doen?

Slagwerk (drum)notatie in MusiCAD gaat uit van een "standaard" notatie waarin posities op de
notenbalk toegekend worden aan een bepaald slagwerkgeluid. Dit kun je zelf regelen in een .MIN
bestand in de sectie [DRUMS]. Hiermee maak je aan MusiCAD kenbaar welke noot in wat voor
notatie welk geluid moet geven bij weergave. Zie STANDARD.MIN voor meer info. Het muziekje
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_drums.mc geeft een gebruiksvoorbeeld. Met [OPTIES|MIDI-INSTELLING|MC-PercussieNotatie]
kun je de vertaling aan- en uitzetten.
Slagwerk notatie klinkt alsof er piano gespeeld wordt. Doe ik iets fout?

Slagwerk wordt in MusiCAD standaard afgespeeld op MIDI-kanaal 10. Als je slagwerkpartij om de
een of andere reden geen gebruik maakt van kanaal 10, zul je een melodie-instrument in plaats van
slagwerk horen. Als je (externe, niet-General-MIDI compatibele) synthesizer iets anders verwacht
moet je het MIDI-kanaal van je drumpartij aanpassen.
Ik wil gebruik kunnen maken van een andere dan de standaard drumset. Hoe?

Kies in een slagwerkpartij als instrument de gewenste drumset (bijv. Jazz). De snaredrum krijgt dan
het geluid van brushes. De "standaard slagwerknotatie" is afhankelijk van de drumset, en moet je
voor SFX expliciet kiezen: [Opties|Voorkeuren|BestandsInstellingen|MIDI-tabel]=SFX Hier kun je
(o.a) rijdende treinen en blaffende honden vinden. De geluidskaart moet de GS-drumsets wel
geladen hebben. Zie daarvoor de handleiding van de geluidskaart.
De instrumentselectie PIANO klinkt niet erg piano-achtig op mijn geluidskaart. Waar ligt dat aan?

De aanduiding "piano" bij instrumentselectie is in feite alleen maar een vertaling van een MIDIinstrument nummer. Hoe het geluid klinkt is afhankelijk van de synthesizer of MIDI-klavier. Een
geluidskaart met wavetable zal i.h.a. het beste klinken. Sommige instrumenten (viool o.a.) zijn door
de meeste (goedkopere) synthesizers vrijwel niet behoorlijk te imiteren. (Toch maar zelf viool leren
spelen...)
Bij afspelen op de werkbalk met <s> verschijnt een Segno-teken ipv. geluid. Wat is hier aan de hand?

Met <s> kun je afspelen, met <S> verschijnt een Segno-teken. waarschijnlijk staat CAPS-LOCK
aan....
Ik wil graag een paar tellen vooraf om mee te kunnen spelen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?

Het eenvoudigst kun je bij [Opties|Muziekweergave] onder Intro-tellen opgeven hoeveel tikken vooraf
je wilt hebben. Ten tweede kun je met een intro-teken opgeven welke (meestal de laatste paar)
maten je als intro wilt laten spelen. Een alternatief is natuurlijk om de gewenste intro vooraf uit te
schrijven.

Veel voorkomende vragen - Kop en voetteksten
Wat betekenen die dollar-tekens onder KOP+VOET?

Dit zijn macro's. Een macro is een afkorting voor iets wat "nog ingevuld moet worden". Een
voorbeeld. Je kunt boven een stuk muziek de datum van laatste wijziging zetten door onder [OPTIES|
KOP+VOET|Linksboven] de huidige datum in te vullen bij 20-02-2006 Als je iets aan de muziek
verandert, moet je daarna de datum weer aanpassen. Als je in plaats daarvan de datum-macro $D
gebruikt, wordt steeds de datum ingevuld van laatste wijziging, zonder dat je daar zelf nog iets voor
hoeft te doen!
Ik heb wat zitten rotzooien met kop en voetteksten omdat ik niet goed begrijp wat ik daar mee moet Kan ik alles weer
"goed" zetten

Druk op de standaard knop

of gebruik [OPTIES|Sjabloon|Standaard kop en voet]

Hoe kan ik het paginanummer in de kop krijgen in plaats van in de voettekst.

Gebruik de macro $# (paginanummer) in bv [OPTIES|KOP+VOET|VOLGKOPRECHTS. Als ook op
de eerste pagina een paginanummer moet komen zet je ook OPTIES|KOP+VOET|
KOPRECHTSBOVEN op $#
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Ik wil geen partijtitels boven de balk zien. Wat moet ik daarvoor veranderen?

Zet [OPTIES|TEKSTOPMAAK|PARTIJTITEL|GROOTTE] op nul, of verwijder de titels in het
partijoverzicht (niet de partijnaam!)
Ik wil partijtitels boven iedere balk zien. Hoe?

Zet [OPTIES|TEKSTOPMAAK|VOLGPARTIJTITEL|GROOTTE] bijv. op 10
Hoe krijg ik de tempoaanduiding in de kop weg?

Verwijder de macro's $@ $m in de kop linksonder.
Ik wil geen voettekst onderaan de pagina Wat moet ik daarvoor doen?

Verwijder alle voetteksten bij [OPTIES|KOP+VOET] met <del>, of zet de grootte van voetteksten op
0
Ik wil een ander lettertype voor de kop gebruiken. Hoe moet dat?

Ga naar [OPTIES|KOP+VOET|MiddenBoven] en druk op de knop naast de tekst. Verander
vervolgens het lettertype.
Ik heb in de kop rechtsboven de macro $P voor partijtitel gebruikt maar ik zie niets staan als ik de partij afdruk. Hoe
kan dat?

Waarschijnlijk staat in het partijoverzicht Partituur afgevinkt. Alleen in partijweergave is er sprake van
1 partijtitel.
Hoe moet ik een partijtitel veranderen?

Onder [PARTIJEN|PartituurIndeling] (zoals met <F3>) onder de kop titel.
Ik heb bij [OPTIES|Kop+Voet] de melodietitel veranderd maar op pagina twee zie ik de oude titel nog steeds. Wat is er
gebeurd?

De melodietitel(s) vul je in principe in onder [OPTIES|Titelgegevens] Onder kop en voet bepaal je
daarna met een macro ($T) op welke plekken de titel daarna komt te staan.
Als ik muziekjes gemaakt met een eerdere MusiCAD versie opvraag, dan zijn de kop en voet fout. Wat moet ik
daaraan doen ?

Pas het sjabloon [OPTIES|Sjabloon|standaard kop en voet] toe
Ik wil bestaande muziekjes snel een "eigen" opmaak geven. Hoe gaat dat het makkelijkst?

Gebruik een eigen sjabloon. Wijzig de opmaak van een muziekje totdat e.e.a. helemaal maar wens is
(marges, nootgrootte, papierformaat, afstanden tekstmacros in kop en voet, lettertypes enz.) Bewaar
de opmaak onder een eigen naam bij BESTAND|OpslaanAls en kies bestandstype sjablonen (*.tmc).
Na het Openen van een volgend muziekje kun je nu met [OPTIES|SJABLOON] dat eigen sjabloon
gebruiken om het muziekje te voorzien van een nieuwe opmaak.

Veel voorkomende vragen - Kruisen en mollen
Hoe zet ik kruisen/mollen en herstellingstekens

Kruisen, mollen en herstellingstekens zijn het gevolg van de toonhoogte van een noot in de gekozen
toonsoort en afhankelijk van de voorgeschiedenis in de maat. Door toonhoogte van een noot te
verhogen/verlagen met resp <+> en <->, kun je dus (toevallige) verhogingen en verlagingen
aangeven. Het is ook mogelijk om expliciet op te geven welk voorteken bij een noot moet komen:
gebruik daarvoor op de knoppenbalk de voortekenknop (dubbelmol)
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Als ik in een melodie een F# in het hoge oktaaf noteer, en ik wil in dezelfde maat ook een lage F# dan laat MusiCAD
het tweede kruis weg. Hoort dat wel zo?

Eigenlijk niet..... MusiCAD houdt geen rekening met het oktaaf waarin kruisen en mollen als toevallige
tekens voorkomen. Een extra (waarschuwings) kruis/mol/herstellingteken kun je zetten met de
sneltoets <W> of met gebruikmaking van de voortekenknop op de knoppenbalk.
Bij het overbinden van een noot met een toevallige verhoging of verlaging over een maatstreep, zet MusiCAD een
(overbodig?) voorteken in de volgende maat. Kan ik dat veranderen?

Ja, door het tweede voorteken te onderdrukken. Sneltoets: <W> (waarschuwingsteken
zetten/onderdrukken)
Ik wil iets noteren met twee mollen vooraan de balk maar ik kan niet vinden hoe ik het aantal mollen moet opgeven.

Voortekens (kruisen en mollen) zijn een direct gevolg van de gebruikte toonsoort. Hieronder volgt een
lijstje met toonsoorten en het bijbehorende aantal kruisen of mollen.
Cb
Gb
Db
Ab
Eb
Bb
F
C
G
D
A
E
B
F#
C#
•

•
•

Abm
Ebm
Bbm
Fm
Cm
Gm
Dm
Am
Em
Bm
F#m
C#m
G#m
D#m
A#m

7 mollen
6 mollen
5 mollen
4 mollen
3 mollen
2 mollen
1 mol
- geen voortekens
1 kruis
2 kruisen
3 kruisen
4 kruisen
5 kruisen
6 kruisen
7 kruisen

Opgeven van de toonsoort doe je bij het maken van een nieuwe melodie bij de regel TOONSOORT.
Hier verschijnt ook het bovenstaande lijstje. Opgeven van een toonsoortverandering doe je met de
toonsoortknop op de werkbalk. Hiermee veranderen alleen de voortekens, niet de toonhoogte; een
C blijft genoteerd als C (of hooguit als herstelde C#).
Transponeren doe je met [PARTIJ|TRANSPONEREN]. Zowel de voortekens als de toonhoogte
veranderen nu. Een C verandert in een D bij transponeren van F naar G.
Transponeren van een partij voor Transponerende instrumenten doe je met [PARTIJ|BEWERKEN].
Zowel de voortekens als de notatie van noten veranderen nu. Tegelijk wordt nu ook de 'transpositie'
in rekening gebracht waardoor de partij weliswaar genoteerd wordt in een andere toonsoort maar
blijft klinken in de oude toonsoort. Een C verandert in een D (hele noot hoger) maar blijkt vanwege
'transpositie' klinken als een C (precies zoals een klarinettist ook zegt: ik speel een D maar mijn D
klinkt als een C op de piano)

Hoe kan ik een dubbelkruis of dubbelmol noteren.

In de meeste gevallen gebeurt dat vanzelf als je de met dubbelkruis te noteren noot verhoogt.
Verhogen van bijv. de 1e trap met <+> geeft een extra kruis: in C: C->C#, in F#: F#->F## en krijgt
daarmee een dubbelkruis. In sommige gevallen moet je enharmonische verwisseling <x> toepassen,
of - bij hoge uitzondering - alternatieve enharmonische verwisseling <alt-shift-x>. (bijv om in C de
noot D als C## te noteren...) Zie vooral ook het voortekenmenu onder de dubbelmol op de
knoppenbalk.
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Als ik een muziekje opvraag dat ik met een eerdere versie van MusiCAD (voor 2.02) gemaakt heb, zie ik op sommige
plaatsen ineens dubbelkruisen en/of mollen. Hoe kan dat?

In MusiCAD 2.01 en eerder waren dubbelkruisen/mollen nog niet mogelijk. Een enharmonische
verwisseling die in versie 1 bijv. geen effect had, wordt nu ineens zichtbaar als dubbelkruis/mol.
Toevallige verhogingen in een toonsoort met veel kruisen zullen nu (terecht) als dubbelkruis
genoteerd worden.
Controleer bij onterechte dubbelkruisen/mollen of er per ongeluk enharmonische verwisseling was
toegepast en verwijder deze als dit het geval is met nogmaals <x>.
Gebruik BEWERKEN|Verwijder enharmonische verwisselingen om alle enharmonische
verwisselingen ongedaan te maken.

Veel voorkomende vragen - MIDI en keyboard
Ik krijg geen noten bij inspelen via MIDI. Waar moet ik op letten?

Zijn de MIDI kabels goed aangesloten op het keyboard en de computer?
Staat het keyboard ingesteld om toetsaanslagen via MIDI te versturen, en zoja op welk kanaal, en
staat dit kanaal in MusiCAD ingeschakeld??
Ik krijg voor iedere toetsaanslag twee noten! Wat gebeurt hier?

Sommige keyboards hebben de mogelijkheid om twee geluiden tegelijk per toets te leveren. Stel je
piano/klavier in op 1 geluid (LAYER=off),
Ik heb een keyboard aangesloten op de PC maar bij afspelen hoor ik de verkeerde instrumenten. Hoe moet ik dat
veranderen?

MusiCAD gaat uit van General-MIDI bij het aansturen van synthesizer/keyboard. Oudere synthesizers
gebruiken deze standaard niet en hebben een eigen vertaling van instrumenten naar midi-instrument
nummers. Met een instrumentbestand kun je MIDI-instrumentnummers, aan namen en synthesizerinstrument-nummers koppelen.
Als ik een toets aansla hoor ik de noot pas hinderlijk veel later. Kan ik daar iets aan doen?

Misschien. Veelal is MIDI-geluid op meerdere manieren in Windows ten gehore te brengen. Kies indien
mogelijk een niet-softwarematige variant (de Microsoft GS software wavetable heeft veel last van dit
soort vertraging)

Veel voorkomende vragen - Notatie
Hoe zet ik voorslagen?

Met <v> in plaats van <Enter>, of gebruik het voorslagenmenu.
Hoe maak ik naslagen?

MusiCAD kent (nog) geen echte naslag die ook als naslag gespeeld word. Met een beetje trucage
kun je wel een voorslag achter de noot schuiven... (<alt- >)
Hoe kan ik twee stokken aan een noot hangen?

Twee stokken aan een nootbolletje betekent twee noten met het bolletje op dezelfde plek en met
de stokken in tegengestelde richting. Met <alt-E> kun je zo'n extra noot toevoegen (zie
nootkenmerken)
Hoe kan ik meer noten aan een stok hangen?

Bijvoorbeeld door op de knoppenbalk de akkoordmodus aan te zetten en de volgende noten in te
voeren. Zolang de AKKOORD-knop "ingedrukt" is worden alle ingevoerde noten aan de
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dichtstbijzijnde stok gehangen. (Of gebruik <Insert> in plaats van <Enter>)
Ik wil bij herhalingen onder een "eentje" en een "tweetje" de streep doorgetrokken zien. Hoe moet dat?

Selecteer de noten waarboven de streep moet komen als blok, en zet met het crescendo-menu een
doorgetrokken streep erbij. De blokjes aan het begin en einde zijn de aanknopingspunten waarmee
de streep naar alle kanten kunt uitbreiden.
Hoe kan ik iets noteren zonder maatstrepen?

Drie mogelijkheden:
1) de hele partij: vink WEGLATEN_MAATSTREPEN af bij PARTIJ|EIGENSCHAPPEN|
KENMERKEN
2) een deel van de partij: Zet het betreffende deel in maatsoort 1/2 1/1 of 1/4
3) een enkele maatstreep moet verdwijnen zet een harde maatstreep en maak deze vervolgens
onzichtbaar met <x> Meestal zul je dan ook de maatsoort onzichtbaar willen maken: <x> Haal in
geen geval de maatsoort weg; in MusiCAD MOET ALTIJD een maatsoort opgegeven worden. De
maatsoort bepaalt ook hoe noten geclusterd worden. MusiCAD blijft achter de schermen wel met
maten en maatsoorten werken!!
Als ik een harde maatstreep zet vlak bij een 1-tje of 2-tje dan komt de maatstreep aan het einde van de maat, en
springt de cursor raar heen en weer als met de pijltjes door het muziekje wandel. Wat gebeurt hier???

Harde maatstrepen sluiten een stukje muziek af; dwz ze komen NA de laatste noot van het
betreffende stukje. 1-tjes (prima volta, "hokje-1") en 2-tjes (secunda volta) moeten aan het BEGIN
staan van een stukje. De harde maatstreep moet dus VOOR het 1-tje komen, in plaats van erna. Dit
lukt prima als de cursor op het 1-tje of 2-tje staat. Als je eerst de maatstreep zet en daarna pas 1-tjes
en 2-tjes zul je niet met dit probleempje geconfronteerd worden.
Sleutelwissel (ook 8va) halverwege de maat lijkt niet goed te gaan. Wat moet ik doen om het wel te laten werken?

MusiCAD begrijpt sleutelwissels halverwege de maat niet. Als je e.e.a. toch wilt moet je een beetje
'truken': - aan het einde van de huidige maat een harde maatstreep zetten. - op de plaats waar de
nieuwe sleutel moet komen eveneens een harde maatstreep noteren en maak deze onzichtbaar met
<x>.- Nu kun je de bedoelde sleutel neerzetten, zodanig dat deze ook "werkt". Denk er wel aan dat
zo'n extra onzichtbare maatstreep in ALLE partijen moet staan....Pas desgewenst ook de
maatnummers aan
Wat is het verschil tussen een (over)binding en een legato-boog of fraseringsboog.

Een overbinding loopt ALTIJD van nootbolletje naar nootbolletje, en komt bij transponeren daarom
altijd op de juiste plek. Overbindingen staan in principe tussen noten van gelijke hoogte, maar kunnen
in MusiCAD ook gebruikt worden tussen noten van verschillende hoogte. Overbindingen zijn
gekoppeld aan de noot (zichtbaar aan ( ) op de statusregel.
Een legatoboog loopt van een willekeurige plek naar een volgende plek. Begin en einde in
horizontale richting zijn wel gekoppeld aan de bijbehorende noten. De vertikale positie wordt bepaald
door de waarde onder [OPTIES|TEKSTOPMAAK|MUZ.AANW1] en een eventuele handmatige
verschuiving.
Hoe zet ik een legatoboog boven de noten

Selecteer met <shift- > het gedeelte waarboven de boog moet komen (selectie is nu zichtbaar in
rood). Kies op de knoppenbalk het Lijnen-menu en kies daarin de legatoboog bovenlangs. De blauwe
blokjes zijn de aangrijpingspunten die je naar de gewenste plek kunt verplaatsen door eerst de
nootcursor op zo'n aangrijpingspunt te zetten, en vervolgens met <alt- > <alt- ><alt- ><alt- >te
verplaatsen. (Of kies de verplaatsrichting in het windroosmenu)
Ik wil in een partij een paar kleine nootjes extra zetten om aan te geven wat een andere partij speelt. Kan dat?
Ja. Met <ctrl-k> of het windroosmenu|X->x maak je een noot/rust kleiner (stichnoten/cuenotes)
In mijn partituur verschijnen aan het eind steeds een paar overbodige grijze rusten. Deze kan ik niet verwijderen. Wat
moet ik nu?

Waarschijnlijk zijn er 1 of meerdere partijen in de partituur niet zichtbaar. Als de maatindeling in zo'n
onzichtbare partij niet hetzelfde is, ziet MusiCAD dat de partijen niet even lang zijn en maakt ze
alsnog even lang, met als gevolg dat in de wel zichtbare partijen teveel rusten worden toegevoegd.
Dit gebeurt in het bijzonder bij ongelijke opmaten. Meestal verdwijnen ze na bewaren en weer
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opnieuw openen
Ik zie geen versieringstekens bij de noten terwijl MusiCAD ze wel laat horen en ik de corresponderende tekens wel
op de statusregel zie. Hoe kan dat?

De instelling Vormgeving|Ornamentatie staat op nul. Zet deze op ca 12 om een goed leesbare
grootte van versieringstekens te krijgen.
Ik wil versieringstekens altijd bij de nootbolletjes, ook als de stok omhoog staat. Hoe?

Door de instelling Opmaak|VrijeNotatie aan te zetten, houdt MusiCAD zich niet meer aan de 'regels'
en zet de versieringstekens ook er onder.
Ik begrijp niet goed hoe ik met het teken voor meerdere maten rust moet omgaan. Hoe zit dat nou precies?

Invoeren gaat met het rustenmenu op de knoppenbalk. Een teken voor meerdere maten rust bestaat
eigenlijk uit twee delen. Allereerst het rust teken zelf. Dit is een "staccato-rust" met duur als een hele
maat. Daarna komt met een speciaal type tekst het aantal maten. In partituurweergave worden
"multirusten" volledig uitgeschreven als gewone rusten, in partijweergave als multirust. Uitgeschreven
multirusten herken je aan een streepje onder de rust op de werkbalk.

Veel voorkomende vragen - Opmaak
Ik zie door alle bomen het bos niet meer; er zijn zoveel verschillende instellingen. Welke zijn de belangrijkste?

De Sjablonen. Onder [OPTIES|SJABLONEN] kun je de opmaak met een enkele handeling vaak zo
krijgen zoals de bedoeling is.
Is er een standaard volgorde waarin je met MusiCAD je muziek opmaakt?

Er zijn natuurlijk een heleboel wegen die naar Rome leiden. MusiCAD is gemaakt om de opmaak
achteraf toe te voegen. Als je teveel opmaakgebonden zaken (regelovergangen, tekstopmaak /
positie enz.) meteen meeneemt bij het invoeren zit je jezelf naderhand vaak in de weg. Pas vlak voor
het afdrukken zou je je daar druk over moeten maken.
Hoe krijg ik de opmaak van mijn bladmuziek goed.

Tsja. Dat hangt natuurlijk erg af van de muziek. 100 driekwart maten met veel noten van drie tellen,
hebben natuurlijk veel minder ruimte nodig dan maten met alleen 1/16 nootjes. Een vaste regel is er
ook moeilijk voor te geven
Horizontale en verticale schaling zijn de eerste knoppen om aan te 'draaien'. Door deze wat groter te
maken worden de noten groter en wordt de pagina voller.
Noten dichter op elkaar of juist verder uit elkaar kun je met de nootafstanden bereiken.
Voor sommige soorten muziek is het gebruikelijk om een vast aantal maten per regel vast te leggen
en eventueel een vast aantal regels per pagina. Meestal zul je dan ook de regeluitvulling willen
aanpassen om een rafelige rechtermarge te voorkomen.
Paginauitvulling geeft controle over het resterende 'wit' onderaan de bladzijde. Als een pagina maar
half gevuld wordt met paginauitvulling op 100% dan zal deze bij 50% wel helemaal gebruikt worden
(met veel wit tussen de regels).
Met regelafstand, balkafstand , kophoogten en paginamarges kun je tot slot nog wat 'spelen' om
bijvoorbeeld een laatste pagina met daarop nog 1 regel kwijt te raken. Gewoon proberen wat het
beste werkt en het mooiste resultaat geeft. Smaken verschillen sterk in dezen..
Ik heb met een eerdere versie van MusiCAD muziek genoteerd, waarbij de bladspiegel precies was zoals ik die
bedoelde. Als ik deze muziekjes opvraag blijkt de bladspiegel veranderd! Kan ik hier iets aan doen?

Misschien. De opmaak algoritmes zijn steeds aan verbeteringen onderhevig waardoor ook de
opmaak niet gegarandeerd gelijk blijft bij nieuwe MusiCAD versies... Lees vooral het stukje over
ontwerpfilosofie eens door.
Er komt (veel te) veel wit tussen de balken. Wat doe ik verkeerd?

Waarschijnlijk staat [OPTIES|OPMAAK|PaginaUitvulling] te laag. Een normale waarde voor
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PaginaUitvulling is ca 80% Controleer ook de waarde van [...|Balkhoogte] (ca 20 of 0 voor
automatisch) en [...|Regelafstand] (ca 4)
Er komt te veel wit tussen de noten. Wat moet ik veranderen?

Waarschijnlijk staat [OPTIES|OPMAAK|Regeluitvulling] te laag. Een normale waarde voor
regeluitvulling is ca 65% Controleer ook de waarde van [...|MinNootafstand] (50-100%) en [...|
MaxNootafstand] (ca 100-400%)
Ik wil niet uitgevulde regels blank laten. Hoe moet dat?

Zet [OPTIES|OPMAAK|Blankobalk] aan.
Ik wil balken met uitsluitend rusten weglaten. Kan dat?

Je zet in de partij waar balken weggelaten moeten worden als ze uitsluitend uit rusten bestaan
[PARTIJ|Partituurindeling] [Partijgegevens|WeglatenRustbalken] aan.
De eerste regel wil ik altijd zien, of die nu uit uitsluitend rusten bestaat of niet. Hoe moet dat?

Zorg dat in die partij een 'dummy' tekst, bijvoorbeeld een spatie opgenomen is
Ik wil de eerste regel (niet) in laten springen. Hoe moet dat?

Zet [OPTIES|OPMAAK|InspringingEerste] op ca 15 (of juist op 0 voor geen inspringing) Als de
partijtitels voor de balk moeten komen, dan moet [OPTIES|TEKSTOPMAAK|PARTIJTITELS|
Verticaal=0] gezet worden en de tekstgrootte groter dan 0.
Ik wil bij een muziekstuk dat uit meerdere delen bestaat een tekstregel als tussenkop invoegen. Kan dat?

Jazeker. Op de werkbalk gebruik je [Bewerk|Invoegen|Sectietekst]
Ik wil bepaalde regels extra in laten springen. Hoe moet dat?

Die regels die afwijkend ingesprongen moeten worden, hebben een harde regelovergang nodig.
Verschuiven naar rechts met <alt rechts> doet in paginaweergave de betreffende regel inspringen.

Veel voorkomende vragen - Partituren
Hoe verander ik de volgorde van partijen in mijn partituur?.
In het partijkeuzemenu <F3> of [Partijen|Partiijoverzicht]

.Versleep de partij vervolgens naar de

gewenste plek of wijzig het balknummer handmatig.
Als ik een nieuwe partij maak, komt deze onder mijn eerder gemaakte partijen. Hoe krijg ik een nieuwe partij
erboven?.

Maak de nieuwe partij aan, en verander de volgorde zoals in de vorige vraag.
Hoe zet ik twee partijen in dezelfde balk.

Maak eerst een partituur van twee partijen.
Ga in het partijoverzicht
naar de eerste partij en zet alle stokken in de partij omhoog met
de knop , of <shift- >. je ziet een rode pijl omhoog verschijnen.
Ga naar de tweede partij en zet stokken omlaag met <shift- > of gebruik . je ziet een rode
pijl omlaag verschijnen.
Geef met de knop
beide partijen hetzelfde balknummer
Ik heb twee losse partijen in verschillende bestanden Hoe maak ik daar een partituur van?
Vraag de tweede partij op [Bestand|Openen]

in [WIJZIG] <ctrl-A> om alles te selecteren
met <ctrl-C> zet je de hele melodie op het kladblok.
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Vraag de eerste partij op met [Bestand|Openen]
maak nieuwe partij om een nieuwe partij te maken.
In [WIJZIG] zorg je dat je in de lege partij staat (evt <Tab> tikken)
met <ctrl-V> zet je alles wat op het kladblok in de lege partij.
Hoe zet ik een partij aan/uit in een PARTITUUR?
In partijmenu <spatie> op betreffende partij

Ook kun je in [Partij|Gegevens] Onzichtbaar afvinken.

Ik wil uit een partituur een partij uittrekken met daarbij de tekst/akkoorden enz. die ook in de eerste partij staan. Kan
dat?

Ja. Vink partituur af in partijoverzicht. Zet alle partijen behalve de 'tekst'-partij en de gewenste
'noten'-partij 'uit' met <spatie> Kies de partij waar de mee te nemen teksten in staan en vink
tekstweergave af onder gegevens . Met <+> of <-> in de kolom onder balk zet je de tekstpartij
vervolgens in dezelfde balk als de noten (balknummer moet gelijk zijn). Zorg dat de af te drukken
partij de eerste is in het partijoverzicht.
Ik wil uit een partituur een partij uittrekken waarbij de maat/regelindeling in alle partijen gelijk moet blijven. Hoe moet
dat?

Selecteer partituurweergave. Geef alle niet mee te nemen onzichhtbare partijen het partijkenmerk
'berekend'
Als ik uit een orkestpartituur losse partijen uittrek dan blijven de 'multirusten' uitgeschreven als losse maten rust.
Wat moet ik doen om ze als multirust uitgeschreven te krijgen?

Deselecteer partituurweergave in het partijoverzicht. Alleen in enkele-partij-stand zijn multirustsymbolen zichtbaar. Tijdens wijzigen zijn uitgeschreven multirusten in een partituur gemarkeerd met
een staccatissimo teken..
Ik wil in een partituur een aantal partijen groeperen met een akkolade. Wat moet ik daarvoor doen?

Zet het kenmerk AKKOLADE aan in alle partijen die je van een akkolade wilt voorzien. Zet het
kenmerk MAATSTREEPONDERBREKING aan in de partij waar een nieuwe akkolade moet beginnen
(in de veronderstelling dat de maatstrepen daar niet door moeten lopen).
Hoe maak ik een partij bestaande uit alleen akkoordsymbolen (gitaarpartij)?

Zorg dat in de eerste partij de akkoordsymbolen onder de noten staan. Maak nu met PARTIJ|
NIEUWEPARTIJ|GITAAR een gitaarpartij erbij. Maak de niet meer gewenste partijen onzichtbaar
onder PARTIJ|KIESPARTIJ met <spatie> et voilá !
Kan ik tabulatuur noteren.

Hangt van het soort tabulatuur af...
Met het volgende recept moet je een eind kunnen komen:
Voer eerst de "normale" partij in
maak nu een rustpartij bij [PARTIJ|NIEUW|Rusten]
zet [PARTIJ|PARTIJGEGEVENS|aantal lijnen] op gewenste aantal
vink kenmerk MAATSTREPEN ONZICHTBAAR af in [PARTIJ|PARTIJGEGEVENS|
KENMERKEN]
vink kenmerk MAATSTREEPONDERBREKING ook af
selecteer alles met <ctrl-A> en maak alles onzichtbaar <x>
teksten (cijfers) kun je nu bij de onzichtbare rusten zetten (Zet eerst de horizontale positie van
de liedteksten op een handige waarde) Afhankelijk van het soort tabulatuur zul je dit recept
moeten aanpassen.
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Veel voorkomende vragen - Tekst
Hoe kan ik tekst onder / boven noten zetten.

1) voer bij voorkeur eerst de hele melodie in.
2) ga met pijltjestoetsen naar de noot waar tekst bij moet komen te staan en tik <[>
3) in het nu zichtbare venster kun je de gewenste tekst tikken.
4) tik <Enter> om tekstinvoer te bevestigen.
Herhaal 2-3-4 voor iedere lettergreep. De ingevoerde tekst is LIEDTEKST 1. (Voor LIEDTEKST2 had
je <]> gebruikt (zie ook TEKST/AKKOORDEN in help)
Om nu liedtekst1 onder in plaats van boven de balk te zetten ga je naar [OPTIES|TEKSTOPMAAK|LIEDTEKST1]
en vul je -9 in bij positie (9 halve noothoogtes onder het midden van de balk.)
Wat moet ik doen om liedtekst goed bij de noten te laten passen?.

a) Gebruik het opmaaksjabloon Liedtekst, of
b) zet [OPTIES|OPMAAK|MINNOOTAFSTAND] op 5,
zet [OPTIES|OPMAAK|MAXNOOTAFSTAND] op 20,
zet [OPTIES|Voorkeuren|WerkbalkOpmaak|MinNootafstand] op 5,
zet [OPTIES|VOORKEUREN|WERKBALKOPMAAK|MaxNootafstand] op 20,
zet [OPTIES|TekstOpmaak|<tekstsoort>|Grootte] op 8 of kleiner 2)
Verschuif tot slot waar nodig tekst/noten met <alt- > of <alt- >
Ik vind het lastig om bij iedere tekst eerst op <[>, <]>, <h> enz te moeten tikken. Kan dat niet handiger?

Als je veel tekst achter elkaar moet invoeren kun je beter op de knoppenbalk een andere
tekstinvoermodus kiezen . Alle tekst die je vanaf dat moment tikt komt meteen als tekst boven de
noten. Als je klaar bent kies je weer voor een nootinvoermodus (akkoordsymbolen/klavier of noten).
Ik wil onder de melodie vijf regels tekst zetten Maar er zijn maar vier liedtekstsoorten. Is er toch een manier om meer
regels te maken?

Ja mits er geen gebruik gemaakt wordt van een aantal andere tekstsoorten zoals aanwijzingen en
dynamiek kun je die tekstsoorten ook gebruiken voor liedtekst. (andersom kan natuurlijk ook; de
tekstsoort liedtekst kan ook gebruikt worden voor andere zaken dan liedtekst).
Je kunt ook iedere afzonderlijke tekst op de gewenste plek schuiven. Om veel coupletteksten erbij te
zetten kun je beter een tekstbestand 'inbedden'
Hoe zet ik een trema en andere accenten op letters?

Zie Diakritische tekens (accent, umlaut, aigu, grave, circonflex enz.)
Hoe kan ik kopteksten uitlijnen?

In principe probeert MusiCAD dat goed te doen. Als MusiCAD er niet in slaagt de kopteksten goed op
elkaar uit te lijnen, kun je in het detailmenu van de tekst die je wilt verschuiven [OPTIES|KOP+VOET|**|
HORIZONTAAL] aanpassen. Negatieve waarden geven een verschuiving naar links.
Hoe kan ik twee akkoordsymbolen ter lengte van een halve noot onder een hele noot zetten zodanig dat MusiCAD
deze ook correct afspeelt?

Twee mogelijkheden
Noteer 1/1 als twee overgebonden 1/2 en noteer bij iedere 1/2 het gewenste akkoordsymbool.
Noteer twee (verborgen) rusten van 1/2 (onzichtbaar gemaakte rusten met <x>) en hang een
(volg)noot van 1/1 aan de eerste rust van 1/2. Zet vervolgens bij beide rusten het gewenste
akkoordsymbool.
Kan ik een tekstblok (bijvoorbeeld volgende coupletten) na de laatste balk zetten

Ja, dat kan door een tekstbestand in te bedden na de laatste noot:
[BEWERK|GEREEDSCHAPPEN|TEKST|TEKSTBLOK]
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Veel voorkomende vragen - Diversen
Er gebeuren rare dingen nadat ik een nieuwe versie van MusiCAD geïnstalleerd heb.

Zet de standaard instellingen terug met de groene knop. Je kunt eerst proberen om alleen die
instellingen terug te zetten waar je problemen mee hebt door op de standaard knop op een van de
dialoogschermen onder opties de drukken.
De werkbalk wordt niet helemaal (of helemaal niet) juist herschreven!

Gebruik <n> om het scherm te verversen.
Ik vind de toetscombinaties van MusiCAD niet handig. Kan ik daar iets aan doen?

Ja, je kunt het toetsenbord naar eigen smaak indelen. Zie de *.MSD bestanden voor meer informatie.
Sommige toetscombinaties zoals <'> en <~> doen het niet!

Dat zou wel eens aan de windows instellingen kunnen liggen; zie onder invoertaal.
Bij gebrek aan een 'numeriek eiland' op mijn notebook zou het erg prettig zijn als voor het octaveren het vraagteken
kon worden gebruikt ipv <shift-8> Hoe kan ik die sneltoetsdefinitie toevoegen ?

Zie in de help bij sneltoetsen...
- [Help|Toetscommando's]
- Zoek sneltoets: ?
- Rechtsklik op het lege commando-veld.
- zoek commando: 'PitchIncOctave' of 'Verhoog cursornoot met okaaf'.
- [Ok]
- [Ok]
- bewaar, (eventueel onder een andere naam)
Ik wil niet bij iedere foutje geluid horen. Kan ik dat waarschuwingsgeluid uitzetten?

Ja hoor.... Als je bij [Opties|Kleuren/Geluiden] een geluidstype leeg maakt krijg je voor de betreffende
situatie geen geluidssignaal meer te horen.
Als ik een melodie opvraag, naar wijzig ga, niets verander, en een andere melodie opvraag, dan krijg ik de
mededeling dat mijn muziek gewijzigd was. Hoe kan dat, als ik echt niets heb gewijzigd?

MusiCAD zal bij melodieën met meer dan 1 partij steeds in alle andere partijen dan de hoofdmelodie,
de maatstrepen aanpassen op basis van de hoofdmelodie. Als gevolg hiervan zal een tweede (derde
enz.) stem gewijzigd blijken, en daarmee de melodie. 'Terecht' merkt MusiCAD dat bij openen of
afsluiten en vraagt wat er moet gebeuren.
Ineens werken een heleboel toetsen niet meer. Wat kan er aan de hand zijn?

Waarschijnlijk staat de tekstinvoermodus niet meer op 'akkoordsymbolen'

Veel voorkomende vragen - Reservekopieën
Wat gebeurt er met mijn compositie als de stroom uitvalt?
Dat hangt er vanaf. Onder [OPTIES|VOORKEUREN] kun

je opgeven of, en hoe vaak MusiCAD een
reservekopie maakt tijdens wijzigen. Je kunt dan nooit meer werk kwijtraken dan de tijd tussen twee
automatische reservekopieën tijdens wijzigen.

Waar staan al die reservekopieën?

De meeste staan in de zelfde map als waar je de muziek zelf opslaat, onder dezelfde naam, maar
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met een andere extensie. Na installatie is dat doorgaans "Mijn Documenten", maar je kunt daar
natuurlijk zelf een andere plek voor gebruiken.
De automatische reservekopie tijdens wijzigen staat eveneens standaard in de map "Mijn
Documenten" Het bestand heet "__COPY.MC" (tenzij je in het instellingen bestand een andere
naam/map hebt ingesteld)
Hoe moet ik een automatische reservekopie openen?

Als je MusiCAD start, dan is het eerste wat er gebeurt controleren of MusiCAD de vorige keer goed is
afgesloten. Als dat niet het geval is, dan wordt vanzelf gevraagd of je de automatische reservekopie
wilt gebruiken. Is dat het geval dan krijgt je geopende muziekje de naam van het bewaarde muziekje
met "_Hersteld" daarachter. MusiCAD slaat de geredde reservekopie altijd op onder de vorige naam
met daarachter "_Kopie" of je nu wel of niet de reservekopie (op dat moment) gaat gebruiken.
MusiCAD bewaart steeds de voorgaande versie bij iedere keer bewaren. Hoe moet ik die openen?

Kies bij Openen voor type: reservekopieën. Voorgaande versies krijgen nieuwe extensies zoals .
mc0 .mc1 .mc2 De oudste versie heeft het hoogste volgnummer.
Nemen al die reservekopieën niet erg veel ruimte in?

Dat valt erg mee. MusiCAD bestanden zijn tamelijk compact. reken op ca. 2 kilobyte per
schermpagina muziek. Dus op 1Gb passen ongeveer 500.000 pagina's muziek.... De kleinste schijf
die in 2002 nog goed verkrijgbaar is heeft een grootte van ca 20Gb...
Ik hoef al die reservekopieën niet. (Ik doe namelijk nooit iets fout, de stroom valt nooit uit, Windows crasht nimmer,
en MusiCAD werkt uiteraard absoluut foutloos). Hoe kan ik MusiCAD daartoe africhten?
Zet onder [OPTIES|VOORKEUREN] het aantal kopieën op 0, maar bezint eer ge begint...
Ik heb onbedoeld mijn hele partituur verknoeid in partijenoverzicht. Kan ik dat nog ongedaan maken ?

Waarschijnlijk wel ;-). Gebruik de knop undo/ongedaan maken
zo vaak als nodig is om steeds
een handeling ongedaan te maken en zo de voorgaande situatie te herstellen..

Bekende problemen
Bekende maar nog niet verholpen problemen/onhandigheden in versie 3.
Op het scherm staan soms de notenlijnen niet even ver uit elkaar. Dit heeft te maken met de
betrekkelijk lage resolutie van het beeldscherm ten opzichte van een printer. Hoe hoger de
resolutie van het beeldscherm hoe minder je hiervan merkt. Bij afdrukken zul je hier nagenoeg
niets van zien.
Centreren/rechts-uitlijnen van teksten klopt niet altijd; probeer iets andere tekstgroottes om dit te
ondervangen.
In enkele-partij stand werkt automatische balkhoogte niet.
Weergave van tekstbestanden laat soms op onbedoelde plaatsen teveel of juist te weinig
witruimte zien.
Afspelen verloop soms onregelmatig.
Multirusten werken soms niet goed.
Nootflip werkt soms niet correct.
Partijenmenu werkt nog niet helemaal soepel; er gebeuren nog een paar dingen die niet de
bedoeling zijn... Aan- en uitzetten van partijen lukt niet altijd op alle manieren goed; de lokale
werkbalk knoppen ("oog" en "oor" voor zichtbaar/hoorbaar) werken meestal wel zoals
bedoeld/verwacht.
Midi-klavier werkt met vertraging als een softwarematige synthesizer wordt gebruikt (i.h.a. onboard geluidskaarten).
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Soms wordt na een foutmelding het aantal herhalingen op 0, boven en onderbalkhoogte op 6, en
maatnummerweergave onbedoeld op 1 gezet. Met de groene knop (niets aanvinken) en 'Ok'
drukken worden deze foutieve instellingen hersteld.
Als onbedoeld bij-effect van de uitgebreide schalingsmogelijkheden staan notenlijnen soms niet
precies even ver uit elkaar, iets dat weer lelijke details (zoals te lange stokken) te zien geeft.
Bestaande eigenaardigheden/problemen vanuit versie 2
Toevallige (niet de voor aan de balk staande) kruisen en mollen gelden voor ALLE octaven in
plaats van alleen in het octaaf waarin ze gebruikt worden. Extra (waarschuwings)
verhogingen/verlagingen/herstellingen kun je met <W> zetten. (of met de knoppenbalk:
nootkenmerken-menu | (#) )
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is moeten overgebonden noten met toevallige
verhoging/verlaging:
1) opnieuw expliciet verhoogd/verlaagd worden, (<+> of <-> en waar nodig evt. <x>)
2) vervolgens moet de verhoging/verlaging onzichtbaar gemaakt worden ( <W> )
3) de nu onzichtbare verhoging/verlaging geldt voor de hele maat en moet indien nodig weer
expliciet aangegeven worden: <W>
Als er meer noten aan een stok hangen met nootbolletjes aan weerszijden, en bij beide noten een
voorteken, dan kunnen de voortekens over elkaar en over de nootbolletjes vallen. Een (verre van
elegante) workaround kan zijn de voortekens te onderdrukken met <W>, en vervolgens handmatig
te zetten met <q><j>, <q><k> of <q><l> voor resp. kruis, mol en herstellingsteken
Tekst bij / vlak voor een harde maatstreep gaat soms fout; zet tekst bij eerste noot van de maat
en verschuif deze indien nodig daarna met <alt- > <alt- >.
Op de werkbalk kun je soms niet met de pijltjestoetsen naar links als een veelmatige rust vooraan
staat.
Invoegen van een veelmatige rust in partituurstand geeft soms vreemde resultaten.
Bladspiegel van eerder gemaakte muziek, kan met gebruik van verschillende versies van
MusiCAD verschillen te zien geven.
Maatherhalingstekens % geven soms problemen in een partituur en bij automatisch gegenereerde
partijen
DaCapo constructies worden in een partituur vaak niet goed weergegeven bij afspelen als de DC
tekens niet op hetzelfde tijdstip in alle partijen staan genoteerd.

Foutieve notaties
Sommige - in de praktijk soms toch gebruikte - 'foute' notaties zijn in MusiCAD niet of nauwelijks in te
voeren:
Systematische voortekens anders dan de 'klassieke'. voortekens op de gewone plaats. Het is
dus niet mogelijk om voor zigeunertoonladders een mol en een kruis als systematische
voortekens te gebruiken. Om duidelijk te maken dat het een bijzondere toonladder betreft
geef je de naam van de de toonladder op bij modus
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