
Import af XML-fil og opsætning i Primus 

 

Vejledning: 

1) Åbn Primus og vælg [Filer/Importér/MusicXML-fil] 

2) Find den relevante XML-fil (”M2_opgave_3” downloades fra Lectio/opgaver) 

3) Skab plads til overskrifter ved at trække ned i øverste system, mens [shift] holdes nede 

4) Indskriv nummerets titel samt komponist og tekstforfatter [Tekst/Opret titel], og tilføj dit 

eget navn som arrangør (se opgavehæftet: Musikteori 2, Opgave 3 – udsættelse af pop-rock 

sang). Tekstfont og –størrelse kan efterfølgende ændres v. højreklik [Indstil tekststilart] 

 

5) Gå til menupunktet [Tekst / Indstil top/bundtekst] og indsæt skole, skolenummer, klasse og 

fag som fast toptekst (PG/253/”dit navn”/musik A). Indsæt desuden fast sidenummerering. 

 

6) Gå ind i [Nodesystem/Opsætning] og tilføj det ønskede antal nodesystemer.  

Navngiv hvert af systemerne (f.eks. melodi, kor, blæsere, klaver, guitar, bas, trommer), evt. 

også forkortelse til de efterfølgende systemer. Vælg dernæst tekststilart/størrelse (12 er 

rigeligt) 

7) I samme menu vælges passende bjælkegrupper (som regel 8.-delspar) for melodisystemet 

og overfør indstillingen til de andre systemer (tryk på knappen) 

8) Vælg de ønskede lyde til de enkelte instrumenter med knappen ”MIDI indstillinger” og 

marker for trommestemmens vedkommende boksen ”trommekanal” med et flueben. 

9) Vælg F-nøglen for basinstrumenter (bas, cello, trombone – hold museknappen nede, indtil 

du rammer den ønskede nøgle) og vælg systemtransponering for guitar og bas [andre 

transponeringer/interval -12 – koncertarten er en oktav lavere end noteret] 

10) Indstil evt. de enkelte stemmers normalambitus under ”Toneomfang”, og lad Primus 

markere for dybe/høje toner med rødt (vælg i menuen [Vis]). Tjek instrumenternes registre 

i filen ”Normalambitus”. 

11) Vend tilbage til partituret og tjek, at akkorder, tekst og faste fortegn stemmer med 

papirudgaven. Skift fortegn ved at klikke mellem taktart og nøgle i et af systemerne. Justér 

evt. afstanden mellem systemerne (se pkt. 3). 

12) Angiv de ønskede vokal- og blæserbesætninger i de relevante systemer (f.eks. SAT og 

trp/altsax/tenorsax – du kan altid ændre senere) 

13) Tjek, at du kan indskrive hihat/bækkener og st/lt/toms som henh. 1. og 2.-stemmer i 

trommestemmen (vælg [Vis/stemmer] – [Num 2]) 


