
1:
ÅpneMusescore Songbook (du trenger ikke
internett-tilkobling, hvis du har fulgt alle stegene i 'Musescore
Songbook del 1', og lastet ned sangene du ville ha)
Du har nå denne siden oppe

Velg sangen du ønsker å øve til ved å klikke på den.
Sangen kommer opp i nytt vindu



Trykk på start-knappen for å høre sangen

Trykk på pause-knappen for å pause sangen



2:
Har du lyst til å høre din stemme alene, eller med mer volum
en de andre stemmene, klikker du påmikse-knappen

Du kommer da til et nytt vindu som ser slik ut



Juster stemmene ved å dra markøren (kulen) for stemmen til
høyre eller venstre. Du kan også klikke på lyd-ikonet for å
fjerne lyden helt på den stemmen

Når du er ferdig, klikker du på tilbake-knappen for å
komme tilbake til sangen. Tilbake-knappen kan se
anderledes ut på din telefon eller nettbrett!



3:
Klikk påmetronom-knappen for å forandre tempo på
sangen

Du får opp et lite vindu som ser slik ut

Dra markøren (kulen) til høyre eller venstre for å forandre
tempo på sangen. Klikk utenfor det lille vinduet (på den
grå-markerte sangen) for å komme tilbake til sangen



4:
Klikk på forstørrelsesglasset for å forandre
størrelsen på notene

Du får opp et lite vindu som ser slik ut

Klikk på en av de to notene for å gjøre notene mindre eller
større, eller den blå knappen for å sette notene tilbake til
orginal-størrelsen. Trykk utenfor det lille vinduet for å komme
tilbake til sangen



5:
Ønsker du å høre en del av sangen på repetisjon (for å øve
ekstra på et vanskelig parti), trykker du på
repetisjons-knappen

Flytt fingeren din til begynnelsenbegynnelsenbegynnelsenbegynnelsen av det partiet du ønsker å
repetere og hold fingeren din på skjermen til det kommer en
liten grå boks på skjermen



Flytt fingeren din til sluttensluttensluttenslutten av det partiet du ønsker å
repetere og hold fingeren din på skjermen til den lille blå
trekanten under bass-stemmen flytter seg til samme takt
fingeren din er på

Du har nå markert et parti som vil repeteres igjen og igjen når
du trykker på start-knappen



Trykk på repetisjons-knappen igjen for å fjerne det markerte
partiet og høre på hele sangen

6:
Den siste knappen på skjermen er toneart-knappen.
Du kan klikke på denne for å forandre tonearten på hele
sangen. Du vil mest sannsynlig ikke trenge denne knappen,
men den kan være grei å vite om. Klikk på toneart-knappen



Det kommer nå opp et lite vindu som ser slik ut

Trykk på pilene for å forandre på tonearten. Trykk på den blå
knappen for å sette sangen tilbake til orginal-tonearten. Trykk
utenfor den lille skjermen for å komme tilbake til sangen

7:
For å velge en annen/ny sang å øve på, trykker du på
tilbake-knappen



Du kommer da tilbake til listen over de sangene du har lastet
ned på telefonen eller nettbrettet ditt og kan velge en ny sang

Lykke til med stemmeøvingen!


