
MuseScore
Hvordan laste ned program/app og få musescore-filer til å spille av

• MuseScore er et notasjonsprogram for noteskriving og innøving av stemmer i et kor

• For avspilling (innøving av stemmer) er det plattform-uavhengig, og kan gjøres både på PC, 
Mac, iPad, iPhone, Android nettbrett og telefon (for eksempel Samsung)

• Målgruppen for denne veiledningen er korsangere som ønsker å gjennomføre stemmeøving 
hjemme, og som trenger å laste ned programmet eller applikasjonen (appen) for å kunne 
avspille MuseScore lydfiler

• Avspillingsprogrammet er tydeligere og fungerer mer elegant på pc/laptop/mac enn det gjør 
på iPad/nettbrett, men avspilling, takt og valg av stemmer inn og ut, kan gjøres også der (se 
nærmere beskrivelse bakerst).



MuseScore
Hvordan laste ned program/applikasjon (app)

1. Nedlasting på PC og Mac:

Programmet MuseScore kan lastes ned fra www.musescore.org (obs – ikke .com)
Installasjonen oppretter et ikon på skrivebordet som kan brukes til å starte MuseScore.
Når du trykker på den, kommer du inn på MuseScores hjemmeside, og du kan trykke Sign On.

Skriv inn brukernavn larseike, pluss passord Singairs1990. Da åpnes selve MuseScore-programmet.
Gå så inn på hjemmesiden og velg en sang - for eksempel 'Anthem fra Chess.mscz' fra notearkivet. Da lastes fila 
ned og legger seg enten i høyre øvre hjørne eller venstre nedre hjørne (avhengig av nettleser).

Når du dobbeltklikker på den nedlastede fila, starter MuseScore, viser noten, og du kan trykke på start-
knappen. Se brukerveiledning (video) om dette under Medlemmer/Veiledning på hjemmesiden.

Når du neste gang skal åpne en fil fra notearkivet, trenger du ikke åpne MuseScore først, da åpner det seg 
automatisk når du dobbeltklikker på den nedlastede fila.

http://www.musescore.org
https://youtu.be/60gF1Btl7ZU


MuseScore
Hvordan laste ned program/applikasjon (app)
2. Nedlasting på iPad:

Åpne App Store appen
på iPaden din, og søk etter MuseScore: sheet music. Appen ser slik ut:

Trykk på Hent for å laste ned (det er gratis). Når den er ferdig lastet ned, trykk Åpne.

Følg anvisningene i appen om personlig tilpasning, og trykk deg gjennom alle Continue.. Trykk oppe i krysset øverst til venstre 
når/hvis det kommer opp valg om kjøp av abonnement (dvs. avvis). Du kan spille av musescore-filer i appen uten å betale 
abonnement. Velg om du vil ha, eller ikke ha, Notifications. Jeg valgte Nei takk. Du kommer da til et bilde som sier noe om hvordan 
du vil logge deg inn.

Velg å logge på med email. Legg inn larseike (ev leike@online.no) som bruker, og Singairs1990 som passord.
Du vil da komme inn i et åpningsbilde med andre/"fremmede" sanger enn våre, men trykk på Library i menylinjen nederst i bildet. 
Du vil da se My Scores øverst, og ved å åpne den ved hjelp av > på høyresiden kommer du inn i biblioteket hvor våre kor-filer ligger. 
Når du trykker på en sang, starter du avspillingen ved å trykke på avspillingsknappen i midten på menylinjen nederst. Se nærmere
beskrivelse i siste 2 slides av denne veiledningspakken.

3. Nedlasting på Android nettbrett eller telefon (for eksempel Samsung):

Gå inn på GooglePlay og søk etter appen MuseScore: sheet music. Følg samme veiledning videre som for iPad.
Trenger du hjelp, ta kontakt med Eli (som ikke har erfaring med Android nettbrett, men sammen finner vi ut av det!!



MuseScore
Hvordan lastes sangene ned fra hjemmesiden og hvordan får vi de til å spille i MuseScore

1. Nedlasting av MuseScore-fil fra hjemmesiden på PC og Mac:

Sangene blir lastet ned i Nedlastinger/Downloads, programmet åpnes når du dobbelklikker på fila der.

2. Nedlasting av MuseScore-fil fra hjemmesiden på iPad:

Når man trykker på en MuseScore-fil i Notearkivet på hjemmesiden, lastes sangen ned til iCloud filarkiv, men Apple 
restriksjoner gjør at MuseScore-filer ikke åpner seg automatisk på iPad som det gjør på Mac, og erfaringen så langt er 
at det ikke er mulig selv om man flytter filene til lokalt område på iPad. Vi gir nærmere beskjed dersom noe endrer seg 
mht denne problemstillingen.

MuseScore-filene vi har pr. nå er derfor lastet inn i MuseScore-appen, og iPad-brukere kan derfor gå rett inn i appen 
(hvis pålogget med larseike) og avspille sangene. Nye MuseScore-filer vil bli lagt inn der etter hvert som de kommer.

Det er så langt uklart om det er tilsvarende restriksjoner på Android nettbrett, men uansett kan nettbrett-brukere 
også bare gå inn i appen (med bruker larseike) og avspille sangene der.



Bruk av MuseScore fra appen – for nettbrett-brukere
Når du har logget inn, kommer 
du inn i dette generelle bildet: Da kommer du inn i dette bildet:

Trykk på Library
Trykk på > på høyresiden av My 
Scores. Skysymbolet betyr at filene 
ligger i «skyen», dvs de trenger 
nett på å spilles av.

Da kommer du inn i dette bildet:

Trykk på den sangen du vil øve på. Dersom 
du ønsker å avspille sanger uten nett-tilgang, 
trykk på de tre prikkene til høyre for sangen, 
og velg Save to Songbook. Der ligger filene 
helt lokalt, uavhengig av nett.



Når du har trykket på sangen, vises 
den slik:

Spill av

Forstørrer noter 
og tekstTilbake til 

start Markerer 
repetisjonsområder

Viser kun 
1 linje, 
melodilinj
en)

Trykk på miksebordet. Under Settings kan du endre tempo, 
slå av og på metronom. Under Mixer kan du bestemme 
hvilke stemmer du vil høre, dvs du regulerer lyd på de fire 
forskjellige stemmene

Når du trykker på  ‘< Settings’ øverst til venstre på den blå 
linjen, kommer du tilbake til noten



Lykke til!
Ikke nøl med å ta kontakt 

- med Lasse ved behov for støtte på PC
- med Eli ved behov for støtte på Mac og iPad/Nettbrett

Vi kommer også til åpne zoom-øvelsen 1 time før, kl. 1730, på tirsdag 9. mars, slik at de som 
ønsker det kan logge seg inn allerede da og ta en prat om eventuelle 
utfordringer med MuseScore, med Lasse og meg.

Og er det andre i koret som allerede har hatt suksess med dette, heng dere på - her bør vi 
hjelpe hverandre alle sammen!


