Obligatorisk Uppgift

Ansökan Musikproducentkursen- Ljudprov
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Skapa ett tomt projekt i din DAW (se till att sample rate är inställt på 44.1 kHz).
Ställ in tempot på 122 BPM (det är tillåtet att senare ändra tempot/hastigheten på
ljudspåren men inte formen eller längden).
Ange 4/4 takt (du är fri att arbeta i andra taktarter)
Importera ljudspåren (Vocals och Click) i ditt projekt och lägg ljudspåren så att de
startar på första taktslaget i första takten.
Sångspåret är oprocessat och du är fri att själv välja vilka effekter du vill använda på
sången.
Bygg självständigt upp en musikproduktion i valfri genre runt sångspåret. Gör
medvetna val angående arrangemang d.v.s. harmonik, rytmik, dynamik, stämföring
och ljudval.
Mixa musikproduktionen.
Exportera din slutgiltiga produktion som .mp3 320kbit/s utan klick och utan inräkning.
Inkludera detta ljudprov (ljudfilen du exporterat) med dina övriga
ansökningshandlingar enl. anvisning.

Bifogat finner ni två monospår med 2 takters inräkning med exakt samma längd. Text
finner ni i detta dokument nedan.
Vocals_122bpm.wav
Click_122bpm.wav

Producentlåten
(musik: Anders Hallbäck text: Anders Hallbäck, Martin Hedin, Joakim Barfalk)
sångröst: Viktoria Glans

Vers 1
Hello hello, it’s time to attend
Gain high gain low, let your horizon expand
Just set the pan, the time that you spend, pays off in the end
Get up get up, and give it a try
Plug in the stuff, in which you rely
Start from the top, and work your way through, create something new
Refräng 1
If you wanna change what you do everyday
Take a new direction straight up and away
Just go with the temptation, and be what you wanna be
If you think you’ve got it, then don’t hesitate
Make your application before it’s to late
It’s time to be creative
The music will set you free
Vers 2
A break is great, remember to eat
Fill in the blanks, and make the track complete
The stage is set, so let it all show, just go with the flow
Refräng 2
If you think the vocals are a little bit dry
Spice it up with reverb and don’t be shy
Just step over the threshold
And give it some clarity
If you like producing, then don’t hesitate
Life is getting better the more you create
Just use imagination
To find inspiration
Stick
Suddenly you might get stuck
Whatever you do just makes it suck
But you will master it tomorrow
Vers 3
Gain up gain up
Gain up gain up
Now don’t you stop
So close to the end, just listen again
Refräng 3
If you wanna change what you do everyday
Take a new direction straight up and away
Just go with the temptation, and be what you wanna be
If you think you’ve got it, then don’t hesitate
Make your application before it’s to late
It’s time to be creative
The music will set you free
Wait and see
It will be
Your own submitted mp3

