NOTEWORTHY COMPOSER VIEWER

Zoals we gehoord hebben, komt de bladmuziek van Janaceks Otce Nas pas eind
juli/begin augustus. Om al eerder te kunnen beginnen met instuderen, kun je de
‘NOTEWORTHY COMPOSER VIEWER’ op je computer installeren. Daarmee speel je midiachtige bestanden af terwijl je tevens de noten en de tekst op je scherm krijgt. De tekst
in fonetisch schrift, dus zoals die uitgesproken moet worden.
Volg onderstaande aanwijzingen stap voor stap op.
1. Ga naar www.koorpartijen.nl
2. Je ziet dan achter punt 1 staan: ‘met notenschrift’. Daarvóór staat een afbeelding van
pianotoetsen met een brilletje.
Klik met de linkermuisknop één keer op die afbeelding.
3. Op de volgende pagina zie je tussen de tekst een los regeltje staan: ‘Noteworthy
Composer viewer – version 2.51a [990 KB]’.
Klik daar met de linkermuisknop één keer op. Kies bij de vraag die dan gesteld wordt
voor: ‘uitvoeren’.
4. Op de vraag of er wijzigingen mogen worden aangebracht, klik je op ‘Ja’.
5. Klik op ‘Next’.
6. Klik op het vierkantje vóór: ‘I accept the agreement’.
7. Klik op ‘Next’ en weer op de volgende ‘Next’.
8. Dan verschijnt een melding waar het programma op je computer gezet gaat worden.
Ga je akkoord, klik op ‘Next’. Niet akkoord? Verander het dan en klik daarna op ‘Next’.
9. Klik op ‘Install’. En daarna op ‘Finish’. Wat er daarna komt, is niet interessant. De
viewer staat nu op je computer en je kunt er de daarvoor bestemde bestanden mee
afspelen.
10. Ga weer naar www.koorpartijen.nl . Scroll naar beneden tot de letter J. Daar vind je
‘Otcenas – Leos Janacek’. Klik daar één keer op met de linkermuisknop. Er verschijnt een
overzicht van de bestanden. De bestanden die zijn aangegeven met enkele pianotoetsen
en muzieknootjes, zijn de bestanden die je moet hebben. (De andere zijn midi’s en die
geven geen tekst.)
11. Je kunt nu kiezen voor: a. van de website afspelen (klik met de linkermuisknop op het
symbooltje van je keuze en kies voor ‘openen’); b. op de computer opslaan (klik met de
rechtermuisknop op het symbooltje van je keuze, daarna met de linker op ‘doel opslaan
als…’, kies waar je het op de computer wilt zetten en klik op ‘opslaan’. Daarna kun je ze
van je computer afspelen.)
12. Als de notenbalken in beeld verschijnen, moet je de afbeelding beeldvullend maken,
het geluid aanzetten en links onderaan op het afspeeldriehoekje klikken. Beeld en geluid
trekken aan je voorbij!
Succes ermee!
Bart Migchelsen

