
MobileSheets Pro (MSP)

Sinds enige tijd voor alle platforms beschikbaar, ook iOS


Je hebt MobileSheets gedownload en op je apparaat geïnstalleerd. 
 
MobileSheets Pro werkt met lokale bestanden (bijv. de map Downloads) op de iPad, met Google 
Drive & Dropbox. Een Android tablet & Windows- of Chrome laptop werkt ook met One Drive. 
 
Vooraf: Maak in de map “Downloads” op jouw apparaat, voor de overzichtelijkheid, 
vooraf drie sub-mappen genaamd: Bladmuziek, Voorbeelden & Begeleidingen. 

Bij de uitleg, hoe je de bladmuziek, voorbeelden en begeleidingen in het programma plaatst, 
ga ik er vanuit dat je ingelogd bent op de website mhgalmere.nl. 
 
NB: Ben je geen deelnemer van de Mondharmonica groep Almere maar je hebt wel bladmuziek, 
dan werkt dit ook allemaal voor jou, behalve de inlog op de site 😉  

Downloaden van de Bladmuziek, Voorbeelden & Begeleidingen 
 
Download de gewenste bestanden van de site rechtstreeks op de iPad, Tablet of Laptop 
en kies in Downloads voor de betreffende sub-map en sla je het bestand daar op. 
Je kunt ze dan snel en eenvoudig terugvinden, je weet namelijk waar ze staan: 
Downloads > sub-map Bladmuziek of Voorbeelden of Begeleidingen

NB: Nadat de bestanden in MobileSheets zijn geplaatst kunnen ze weer gewist worden uit de 
download / sub-mappen om ruimte vrij te maken op je iPad, Tablet of Laptop. 

Bladmuziek van de map Download overbrengen naar MobileSheets 
NB: Voor de duidelijkheid, de bestanden moeten vooraf wel al ge-download zijn naar je apparaat! 

1. Open de MobileSheets applicatie en ga naar “Importeren”. 

2. Klik vervolgens op “Lokaal bestand” 
Je ziet bij Importeren ook nog andere mogelijkheden/locatie’s staan. 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3. Zoek onder Lokaal bestand de map Downloads en vervolgens de sub map Bladmuziek. 
We beginnen altijd met de Bladmuziek en daarna pas met de Voorbeelden en Begeleidingen. 

4. Klik in de Download map > Bladmuziek op een bladmuziek-titel.

5. Het Tabblad “Importinstellingen opent zich. Hier kun je bij “Afspeellijsten” de gewenste 

categorie invullen. (zie hieronder bij Namen voor Afspeellijsten) In de afbeelding zie je ingevuld 
01-Meezingers. Heb je dat éénmaal ingevuld, kun je met het pijltje rechts bij Afspeellijsten 
het rolmenu openen en zie je eerder ingevulde namen van Afspeellijsten die je kunt gebruiken.


6.  Vervolgens bevestig je dit door onderaan op de pagina op OK te klikken.

7. Je zult zien dat de bladmuziek (PDF) in de gekozen Afspeellijst staat, er volgt een (pop-up) 

melding dat het is gelukt. 
NB: Wil je meerdere PDF’s uit dezelfde categorie tegelijk importeren, dan kun je gebruik 
maken van “Groepsimport” onder Importeren. 

Namen voor de Afspeellijsten 

00 Inspelen en oefeningen

01 Meezingers & Evergreens

02 Folknummers

03 Bluegrass

04 Franse nummers

05 Big Band & Swing

06 Overige melodieën

07 Zeemansliederen

08 Country nummers

09 Elvis Presley

10 Latin

11 John Denver

12 Blues & Gospel

13 Simon & Carfunkel

14 Beatles 

15 Kerst Traditioneel 
16 Kerst Populair

 
Op deze manier komen ze netjes onder- en bij elkaar in het Tabblad “Afspeellijsten” te staan.


versie 1 MHG Almere/JJB februari 2023



Voorbeelden & Begeleidingen van de map Download overbrengen nar MSP 
Hieronder wordt beschreven hoe je de Voorbeelden en Begeleidingen in een muziekstuk 
(bladmuziek) kunt plaatsen.


NB: Nogmaals voor de duidelijkheid, de geluidsbestanden bestanden moeten vooraf wel al 
in de juiste sub-map ge-download zijn naar je apparaat! 

1. Ga naar de gewenste Afspeellijst en kies daar het nummer uit waar je het voorbeeld en/of 
begeleiding onder wilt zetten. Bijv. “Meezingers > Droomland.


2. Klik bovenaan op de “dikke” pen.


3. Er opent zich dan een scherm met diverse mogelijkheden. 
Klik op Audio, vervolgens op ✚ en het keuze menu komt daar voren. Hier kies je weer voor 
Lokaal bestand > map Downloads > de sub map Begeleidingen of Voorbeelden en daar maak 
je de keus.


4. Je ziet dat het gekozen bestand nu zichtbaar is in de lijst. Je kunt dit herhalen zodat je zowel 
de begeleiding en het voorbeeld zichtbaar zijn, uiteraard als je het voorbeeld gebruikt.  

5. Als laatste klik je op OK boven aan het scherm.
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Als je alles goed hebt gedaan dan zie je als je in een nummer (bladmuziek) staat en je tikt aan de 
onderzijde van het blad, ongeveer in het midden, dat de muziekspeler opent. 

Je kunt hier kiezen wat je wilt afspelen, bijv. Voorbeeld of de Begeleiding. 
Is de muziek gestart, en je tikt nogmaals onderaan het scherm of op het kruisje, dan verdwijnt de 
muziekspeler maar je blijft het  geluid gewoon horen.  
Tik je opnieuw op het scherm dan verschijnt deze weer.


Startknop van de Muziekspeler


Als je hier op klikt kom je in het Tempo scherm, je kunt hier vertragen en versnellen.


Als je de vinger op dit teken legt en vasthoudt, kun je muziekspeler verplaatsen naar waar 
jij deze wilt hebben op het scherm
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Specifiek voor de deelnemers van MHG Almere 

Om ons hele Repertoire op deze manier in MobileSheets te zetten is best een hoop werk, zeker 
omdat je er nog niet goed aan gewend bent. 
 
Om het de deelnemers van MHG Almere makkelijk te maken stel ik de Back-up van “mijn”  
MuseScore ter beschikking. Als je dan met jou versie van MobileSheets “mijn” Back-up gebruikt 
dan staat alle Bladmuziek en Begeleidingen er meteen in. (tot en met 20-2-2023). 
NB: Het is belangrijk dat je zelf ook regelmatig een Back-up bestand maakt van jou versie ! 

Wil je er ook de Voorbeelden in hebben dan zul je dat zelf, via de boven beschreven methode, 
moeten doen. 
Ook als er nieuwe nummers ter beschikking komen zul je die zelf moeten toevoegen.


Ik kan er kort over zijn, MuseScore Pro is echt een enorm goede applicatie voor het lezen van 
Bladmuziek (PDF’s) en het overzichtelijk houden daarvan. 
Ook de mogelijkheid om Begeleidingen en Voorbeelden toe te kunnen voegen is geweldig.

Bonus is natuurlijk de mogelijkheid om geluidsbestanden te kunnen vertragen of versnellen in de 
muziekspeler.


In MuseScore zitten nog veel meer handigheden, zoals een Metronoom en de mogelijkheid om 
Bladmuziek te kunnen laten auto-scrollen. Dit maakt dat dat de Bladmuziek heel langzaam naar 
beneden schuift tijdens het spelen. Handig als je je iPad of Tablet in de breedte wilt gebruiken. 
Op die manier komt de bladmuziek niet helemaal in beeld maar met auto-scroll kun je het wel 
helemaal uitspelen. 
Ook is er een computer hulp programma om de applicatie op je iPad of Tablet te kunnen vullen 
met Bladmuziek en Audio.


In deze Handreiking ga ik niet alle mogelijkheden benoemen/bespreken, maar ik moedig je aan 
om zelf te gaan experimenteren met alle mogelijkheden.  
Je zal ontdekken dat deze applicatie zijn eenmalige prijs meer dan waard is.

 
Er zijn al meerdere deelnemers die dit programma gebruiken dus hulp is altijd dichtbij. 

Heel plezier met MobileSheets.


Website algemeen (Engelstalig):	 	 https://www.zubersoft.com/mobilesheets/


Handboeken, ook in het Nederlands: 	 https://www.zubersoft.com/mobilesheets/manual/


MobileSheets forum  (Engelstalig):	 	 https://www.zubersoft.com/mobilesheets/forum/


MobileSheets Video uitleg (Engelstalig)	 https://zubersoft.com/mobilesheets/tutorials/ 
 
NB: In de “video uitleg” wordt er een oudere versie van MobileSheets gebruikt. De Pop-up 
schermen komen niet meer overeen met de huidige versie. De handelingen e.d. zijn wel nog 
steeds actueel dus met wat kleine veranderingen (uitzoeken) zijn deze z.g. Tutorial video’s nog 
steeds een goed hulpmiddel om meer te leren over MobileSheets.
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