Standarden for nodeskrivning på computer
Alle bruger Sibelius

TILBUD til gymnasier

Når dine musikelever bevæger sig ud
i den store verden - og de stadig har
med musik at gøre - så er det Sibelius, de møder:

I en begrænset periode tilbyder
vi nu - specielt til gymnasier klassesæt med Sibelius 6 (det
professionelle Sibelius) til musiklærerne og Sibelius First (enklere
nodeskrivning og -scanning) til
eleverne til ekstra lave priser:

På universiteter, konservatorier og
musikskoler såvel som for professionelle komponister og musikere har
Sibelius for længst etableret sig som
en de facto standard.

Sibelius understøtter Windows XP
og Vista samt Mac OSX (alle versioner)

.

Magnetisk Layout: Nodedesign på den halve tid.

Bevæg dig frit mellem forskellige versioner.

Denne position er opnået på grund af
brugervenlighed, professionel funktionalitet og vedvarende udvikling af
nye, kreative muligheder - en udvikling, der er yderligere intensiveret,
siden firmaet blev overtaget af Avid,
som også står bag de professionelle
musikeres foretrukne lydredigeringsværktøj Pro Tools.

Fra kun 500 kr. pr. lærerlicens og
300 kr. pr. elevlicens, afhængigt af
antal - begge priser ex moms.
Det ”store” Sibelius 6 kan installeres
på alle computere i skolens netværk,
men antallet af samtidige brugere er
begrænset til det antal licenser, der
er købt.

Sibelius demonstration

Vil du se Sibelius blive brugt i praksis?
Vi kommer gerne og viser det på din
egen skole, f.eks. i en fællestime med
musiklærerne og nuværende eller
kommende musikelever.
Vi tager udgangspunkt i en konkret
opgave fra studentereksamen og viser, hvordan den kan løses ved hjælp
af Sibelius 6 og/eller First.

Dynamic Parts: når partituret ændres, ændres også
enkeltstemmerne automatisk - og vice versa.

Når du underviser i musik - og specielt nodeskrivning og -redigering, er
der således al mulig grund til, at du
gør det med udgangspunkt i Sibelius.
Og nu er der endnu en grund:
Det er blevet billigere!

Alternative visninger - ideelt f.eks. til smartboard

Du kan se en sammenligning af Sibelius
6 og Sibelius First på www.cyberfarm.dk
Ring 70 20 90 99 og snak med Steen
Sonne om den optimale løsning til
din skole.
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Det komplette nodeprogram
Spil, syng eller scan musikken ind
Nye, realistiske instrumenter
Et væld af automatiske funktioner
- som kan deaktiveres, f.eks. til eksamen!
De professionelles standard.

•
•
•
•
•
•

Samme intuitive brugerflade
Op til 12 linjer pr. system
Nodescanning
128 GM lyde til playback
Enkle til moderat komplicerede noder
Perfekt til elever og begyndere.
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Cyber Farms Sibelius-eksperter
Rene Damsbak (udd. på Det Jyske
Musikkonservatorium) og cand. mag.
Steen Sonne står for arrangementet.
Send en mail til sibelius@cyberfarm.
dk eller ring 70 20 90 99 og hør
nærmere.
Du kan også downloade en gratis
demoversion på www.sibelius.com

OBS: Sibelius Master Class
16/9 i København (2 x)
17/9 i Odense & Århus
Info & tilmelding: www.cyberfarm.dk

