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Oversigt 
Stemmer_beskrivelse.php 
 
Her er en liste hvad du skal gøre. 

• Sørg for at bruge de samme font som vi altid har brugt (Arial til titler og undertitler) 

• Sørg for at du altid afslutter nodelinien pænt med et reprisetegn. 

• Sørg for altid at skrive akkorder ind 

• Sørg for at lægge alle filer (mp3,mid, .svg (begge stemmer),.musicxml ) op på 
serveren. 

 

Stil svarer til den gamle webside 
Det er vigtigt at vores hjemmeside ser ensartet ud. 
Font sættes under leyoutstil. Man kan gemme sin layoutstil men man skal lige 

 
Titel sættes til Arial 16 fed. 
Undertitel Arial 11 pt (normal) 
Komponist osv. Arial 12 pt. 
 
Vi har lavet en layout fil som kan downloades fra https://musescore.spillefolk.dk 
 
 
Tip: Åben layoutfilen med de rigtige indstillinger, vælg titlen, og lav font størrelse om til 
(f.eks.) 17pt, tryk OK. herefter tilbage til 16pt, og alle de andre indstillinger kommer med. 
 
1)   Akkordsymbol   -  Standard lodret position ændres fra 2,50 enh. til minus 7,50 enh. 
 
2)   Side - Her ændres "Max systemafstand fra 15 til 9,0 enh 
 
3) Takstreger tilføje taktstreg ved begyndelsen af enkelt system 
 
Titel ændres  v højreklik  tekstegenskaber –  
F.H. noder bruger Ariel 16 fed som titel, og ariel 12-11 composer osv 
 

 
Optakt 
Marker takt, højreklik, - taktegenskber – Her er Taktvarighed inddelt i Nominel(Global) ell 
Faktisk(lokal)  

https://musescore.spillefolk.dk/
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         Under Faktisk rettes ind til eks. 3/8 (eller 5/8 ved 
slutn)   
Slette takter : Klikke på takt ,  Ctr + delete 
Ændre taktart: højreklik – Taktart Egenskaber 
Tempo: 
Hvis tempo ikke er angivet ved start af ny node, kan den ændres således: 
Klik på første node, dobb.klik v. Tempo – ¼ = 80 , Højreklik for at ændre tal. F.eks 
polonaise = ca 98 
 
Volter: 1) Marker takten 2) under ”linjer” dobb.klik volte – gå ud (esc ell.tryk et andet sted) 
Hvis længere 3) marker volten og dobb.klik herpå, 4) hold shift nede, mens du bruger 
piletast  
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Fjernelse af taktnumre 
Layoutstil->Generelt->Hoved, bund, numre->Fjern flueben Taktnumre for neden 
 

 

 
 
Fjernelse af taktnumre fjern "flueben" her. og tryk på Udfør 
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Vælg instrument før du laver midi og mid-mp3 fil. 
 
Du vælger instrumentet med mixeren. (F10) 
Violinen lyder for klassik,  
Anbefaling: vælg klaver, harmonica, trumpet eller 
fløjte. 

 
 
Brug trumpet, harmonika, fløjte eller klaver. 
Violinen lyder ikke så godt (er for "klassisk" i lyden) 
Lyden er væsentligt bedre i Musescore. 
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Sæt Akkordsymboler til Tysk før du importerer XML-fil 

 

 
 
 


