
Verdens bedste og smarteste nodeprogram er blevet endnu bedre:

Velkommen til Sibelius 6 - og til endnu 
nemmere og mere kreativ nodeskrivning, 
-layout og -print. 

Sibelius 6 giver dig flottere nodesider på 
kortere tid, fuld integration med andre 
programmer, bedre lyde og meget mere:

Magnetic Layout designer automatisk 
dit nodebillede i takt med at du skriver 
noderne, så hvert element får præcis 
den nødvendige plads.

Denne funktion alene kan gøre dig i 
stand til at arbejde dobbelt så hurtigt!

AUTOMATISK LAYOUT

Versions 
holder auto-
matisk styr på 
de forskellige 
versioner af 
dit arrange-

ment, så du kan se tidligere udgaver og 
hvilke ændringer der er lavet siden. 

Og du kan endda tilføje ”selvklæbende” 
Comments til dig selv eller dem du 
samarbejder med.

STYR PÅ ÆNDRINGERNE

Det er meget bedre end luftguitar: 
Med Live Tempo kan du dirigere dit 
arrangement og få en nuanceret og mu-
sikalsk gengivelse. Brug tastatur, MIDI-
keyboard eller fodkontakt - Sibelius 6 
følger dit mindste vink.

DU BESTEMMER FARTEN

Er du mere fortrolig med klaver eller 
guitar end med noder, kan du nu taste 
eller spille musikken ind via tangent- 
og gribebræt-vinduer. Også velegnet 
til undervisning via smartboard.

NYE VINDUER

Folk har spurgt, lige 
siden den første 
musiksoftware 
kom frem: Kan man 
synge musikken ind? 
Og nu kan du - med 
AudioScore: 

Syng eller spil en melodilinje - tryk på 
en knap, og se resultatet i Sibelius! 
 
Du kan også scanne noderne ind via det 
medfølgende PhotoScore Lite.

ALTERNATIVE INPUTS
• Nye, endnu bedre lyde
• ReWire kompatibel
• Nye akkorder og guitartablaturer
• Nemmere og mere præcist nodedesign
• Nye skærmbilleder
• Quick Filters vælger pauser, tekst etc.
• Nye funktioner for bjælker m.m.
• Notér dynamik fra live velocities
•  Meget, meget mere

FLERE NYHEDER

First
Sibelius’ lillebror har samme intuitive bru-
gerflade og alle nødvendige funktioner til 
enkel nodeskrivning og -scanning:

• Simple til moderat komplicerede noder 
• Max. 12 linjer
• Enkeltbruger
• Playback via 128 GM instrumenter
• Enkle layoutfunktioner
- Og så koster det kun 985,-
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ATTRAKTIVE TILBUD PÅ FLERBRUGER-
LICENSER - SE MERE PÅ

Sibelius 6 PRO norm. 5.985 .................4.985,-
Sibelius 6 EDU norm. 3.985 .................2.985,-
Photoscore Ultimate norm. 2.485 .........1.985,-
X-gradering til Sibelius 6 PRO fra Finale, Encore, 
Notion eller Mosaic* ....................................1.875,-

FORÅRSTILBUD
inkl. moms - begrænset antal!

* Komplette, professionelle versioner (ikke EDU)

Sibelius understøtter Mac OSX, 
Windows 7, Vista og XP
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