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4.13 Fiche 13: Sibelius 6 voor individuele aanpassingen. 
Sibelius is een softwareprogramma om partituren te maken. In deze fiche tonen we kort hoe men 
sticordi-maatregelen kan toepassen op een stuk partituur. Deze aanpassingen vragen niet veel tijd en 
kunnen de leerlingen een goede ondersteuning bieden. 

De fiche toont enkel hoe je het doet. Voor het “waarom” kan men terugkijken naar voorgaande fiches. 

Kleur toevoegen aan noten: 

Klik plug-ins > notes and rests > Boomwhacker® Note colors 

Gelijk richten van staven: 

Door aan de verbinding van noten te slepen kan men de staven naar eenzelfde kant richten. 

Veranderen van huisstijl: 

Klik House Style > Import House Style > selecteer gewenste House Style 

Aanpassen grootte van de notenbalken: 

Klik Layout > Document Setup > Pas Staff Size Aan 

Minder maten per notenbalk: 

Klik op de maatstreep waar je wil dat de notenbalk stopt > druk enter 

Maken van muziekbestand om thuis te beluisteren: 

Klik File > Export > Audio > Geef naam aan bestand en kies de correcte folder > klik OK 

Gebruik maken van Internet om o.a. populaire liedjes tot partituur om te vormen: 

Zoek op het internet naar een “midi”-bestand. Open bestand in Sibelius. Door dit bestand te bewerken 
kan je snel een goed partituur creëren. Je ook een muziekbestand maken dat dient als begeleiding, 
dat de student thuis kan gebruiken om te oefenen. 
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Transponeren muziekstuk: 

Klik Notes > Transpose > Selecteer de hele partituur > kies de gewenste toonaard. 
Je kan best zorgen dat “use double sharps/flats” niet is aangevinkt. 

Automatisch aanduiden van alle kruisen/mollen: 

Selecteer de gewenste maten > Klik Plug-ins > Accidentals > Add Accidentals to all notes of Add 
accidentals to all sharps /flat notes 

Markeren binnen partituur: 

Klik Create > Highlight > Sleep over het gebied dat je wil markeren. 

Kleur geven aan bv accenten: 

Selecteer wat je kleur wil geven > klik Edit (of CTR + J) > Color > selecteer kleur > OK 

Aanpassen van de sleutel: 

Selecteer de notenbalk > Klik Create > Selecteer nieuwe sleutel > Selecteer opnieuw de maten indien 
de noten te hoog of laag liggen > klik Notes > transpose > kies voor interval > bepaal of je hoger of 
lager wil en de grootte waarmee het moet toenemen of afnemen. 

Apart afdrukken van notenbalken bij samengestelde partituur (Vb. piano + vocal): 

In de werkbalk kan je “Full score” aanpassen naar het gewenste instrument. Je kan dit nu individueel 
afdrukken. 


