Not utskrifter från Sibelius – lathund
Förutsättningar:
Skriv ut från Sibelius
Det måste finnas en Sibelius licens från datorn som skriver ut.
En bra kopieringsmaskin bör finnas med olika pappers depåer,
minst 1 för A4 210X297 och 1 för A3 297X420.
Vi rekomenderar 160 – 240 grams papper av typen gloss (blankt).
För att tejpa samman blad använd gärna halvmatt genomskinlig Scott tejp eller liknande.
(ej vanlig helblank kontorstejp)

OBS! Mycket tid och energi sparas genom att noga planera hur man skall hantera not
utskriften i ett projekt.

Utskrifter bör ha rätt storlek samt anpassas till de enskilda musikernas behov att se hela, delar av
partituret eller endast sin egen stämma.
Partitur till större orkestreringar bör skrivas ut på stående A3 - ihop klistrade på lämpligt sätt.
Mindre ensembler har stort behov av att varje enskild musiker ser hela partituret.
Här kan liggande A3 tillsamman med stående A4 tejpas
Enskilda musikers not utskrifter bör anpassas på lämpligt sätt: Exempelvis:
Enskilda trä och bleck blås instrument – A4 alt. liggande A3 (samma som 2 st. tejpade A4)
Stråkar pult vis, kontrabas, trombon, tuba bör ha ett något större format – de sitter längre ifrån
notstället.
Slagverk bör ha flera uppsättningar noter. Både för samtliga slagv. – ex till marimba,
Samt även mindre till ex klockspel.
Att få rätt format och storlek på alla noter förutsätter att de är bra formaterade och bra uppställda i
Sibelius. Ex. bör man ”Hide Empty Staves”, m.m.

En viktig aspekt är att vid utskrift ta hänsyn till bladvändningar. Det kan visa sig vara smidigt att
enskilda musiker har 2 ihop stående notställ med enskilda och/eller ihop tejpade liggande A3

Skriva ut från Sibelius:
Ex. Vi har ett 4 sidor ensemble partitur – alla skall ha liggande A3 partitur, inga enskilda stämmor:

Print / Bocka för Print full score
Printer / Välj aktuell skrivare. Kontrollera att aktuell skrivares drivrutiner finns på den utskrivande
enheten (datorn). Om utskrift sker via WiFi kontrollera att din dator är kopplad till samma nätverk som
skrivaren.
När man valt printer: Klicka på ”Printer Properties”.
Man skall nu komma in i skrivarens inställningar: Kontrollera att rätt skrivare är vald och
Välj A3 som Default paper size

Settings
Ändra förvalt: Print All Pages till: Print Range.
I rutan höger om Pages: skriv in 1,2,3,4. Man ser nu /förhandskontroll) i Sibelius fönster till höger.
Välj sedan:
2 Pages Per Sheet – Prints te score put 2 pages per side.
Landscape Orientation
Print One Sided (går att ändra till Manually Print Both Sides-om man, i detta fall, önskar ett A3 blad
som man då får vända på)
Collated 1,2,3
Nu bör det gå att trycka Print, uppåt i fönstret samt välja antal kopior.
Även
OBS!
I varje enskilt projekt levereras Sibelius partitur – vi har lärt oss att det är smidigast att INTE
skicka/leverera stämmor från Sibelius. Totalt kaos kan utbryta om det är många pdf ”i omlopp”.
Därför skickar vi aldrig pdf.filer
Det står varje beställare fritt att skriva ut och formatera notmaterialet på eget sätt.
Vi brukar dessutom alltid utse en ”notansvarig” i varje enskilt projekt.
/salomon

