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Förord 
Tack till alla följande band som var inblandade och bidrog med sin musik till detta 

projekt under min praktik i Colombia, till dem som kunde ta ledigt från personliga och 

till och med viktiga ärenden för att komma in i studio och spela in sina låtar. 

 

Cantar de Llano 

Doce 04 

Madeira 

Sinestesia 

Ultima Nota 

 

Tack till Carlos “TUTO” Traub för allt hjälp och handledning med Cubase och 

mikrofonerna i studion (Estudios Takeshima). 

Tack till Patricia Helena Patiño och Jessica för deras hjälp i Estudios Takeshima. 

 

Tack till bandet Repulsion 46 för deras tillit genom att skicka sina låtar, så jag kunde 

ta hand om allt efterarbete (mixning – mastring). 

 

Hälsningar till bandet Flor del Hito, som tyvärr blev omöjligt att spela in på grund av 

tidsbrist, men som jag hoppas att få arbeta tillsammans med i framtiden. 

 

Hälsningar till Determinacion för deras förtroende under skapandet och inspelningen. 

 

 

 

 

GRACIAS!!! 
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Sammanfattning 
När jag började på Digital Ljudproduktion program som tillhandahålls av BTH, var mitt 

syfte att lära mig allt om inspelningsmetoder av olika typer av ljud samt det bästa 

sättet att spela in olika ljudkällor och att uppnå bästa möjliga resultat i alla faser av 

arbetet (pre-produktion, produktion och efterproduktion). 

 

Exempelvis att välja den lämpligaste mikrofonen för inspelning av ett särskilt 

instrument kan vara svårt och ibland bör du tänka på avstånd, riktning eller/och 

vinkeln mellan mikrofonen och ljudkällan.  

Likaså, band med blås- (trumpet, saxofon) och slagverksinstrument (bongos, 

congas), som inte är vanliga här i Skandinavien, ger goda erfarenheter genom att 

spela in dem. 

 

 
 

Dessa exempel visar på behovet av att ha kapacitet till anpassning med syftet att nå 

bästa möjliga resultat. 

 

Att uppnå denna kapacitet var målet med detta projekt 

 

 

 

Nyckelord: mikrofon, ljudkälla, klang, inspelning 
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Abstract 

When I started the Digital Audio Production program provided by BTH, my purpose 

was to learn all the method about recording different kind of sounds in the best 

possible way, to record various sound sources and have the best possible outcome 

in all phases of the work (pre-production, production and post-production). 

 

By example, choosing the most appropriate microphone for recording a specific 

instrument can be difficult and sometimes you should think about distance, direction 

or / and the angle between the microphone and sound source. This also depends on 

what microphone is being used. 

 

As well, bands with wind (trumpet, saxophone) and percussion (bongos, congas) 

instruments - which are not common here in Scandinavia – are a good experience 

about how to record them. 

These examples show the necessity to have the capacity of adaption on purpose to 

achieve the best results. 

And to achieve this capacity was the goal of this project. 

 

Keywords: microphone, sound-source, ring, recording 
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Arbetsbeskrivning 
I detta projekt försöker jag skapa och lansera en samlingsskiva som ska innehålla 

band i olika genrer. 

 

Alla dessa band kommer från Cali, Colombia men har olika musikalisk bakgrund och 

använder olika instrument beroende på den genre de spelar. 

 

Gruppernas musik kan ge varierande och rikfulla klanger1 på vissa låtar.  

Detta beror på dess genre som varierar mellan Salsa2, Rock, Tropipop3, Ska-punk4 

och Musica Llanera5. 

 

Jag måste ta hand om allt i själva dokumentationen på plats i Cali och under 

postproduktionen, det vill säga mixning6 och mastring7 i BTH:s nya studion. 

 

Jag skulle verkligen vilja att dessa band (som inte har råd att bli producerade på 

grund av bristande ekonomi) får möjligheten att nå en publik utanför Colombias 

gränser. 

 

Alla dessa band har med den här skivan fått en möjlighet att bli hörda av personer 

som aldrig har lyssnat på till exempel Musica Llanera, som kan tycka om musikstilen 

och till och med att bli intresserade av att lära sig mer av sådan konst.  

 

Å andra sida kan detta projekt fylla upp mitt behov av att lära mig så mycket som 

möjligt om inspelning, mixning och mastring av olika klanger eller instrument i olika 

musikgenrer. 
 

 

 

 

                                                
1 Avser vanligen ljud med estetisk eller tilltalande karaktär 
2 Musikgenre med latinamerikanskt ursprung 
3 Musikgenre med colombianskt ursprung 
4 Blandning av punk och ska 
5 Musikgenre med venezolanskt ursprung 
6 Procedur där elektroakustiskt ljud mixas ihop till en helhet, och som till slut ska komma ut ur högtalare 
7 Slutprocess där komprimering och frekvensbalans görs i en ljudproduktion 
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Projektplan 

Här ska jag visa hur mitt examensprojekt presenterades. 

Projektplanen skrevs när jag redan var i Cali och det fattades stora delar av 

inspelningsmoment (som skulle vara färdiga under praktiken). 

Målet 
Under terminen har jag planer för att börja mitt kandidatarbete som ska vara en 

samlingsskiva av olika band från Colombia. 

• Själva idén är att dessa band inte haft erfarenhet i någon studio tidigare. 

• Antal band är inte bestämt, men det kan pendla mellan fem och sju band. 

Varje band kan bidra med två eller tre låtar, så att slutresultatet ska innehålla 

cirka 18 spår. 

I Cali spelar jag in grupperna, där studion ligger men förhoppningsvis ska jag ta 

kontakt med band från andra städer i Colombia också. 

Mixning och eventuell mastring kommer att göras i Sverige, men det är fortfarande 

osäkert. 

Daniel Nilsson (Digital ljudproduktions programansvarig) föreslog att man kan tänka 

sig att bygga upp en site8 där det finns tillgång till information, biografi, bilder och 

utvalda låtar av de olika banden, så att projektet blir mer tillgängligt.  

Jag har även pratat med möjliga medarbetare som studerar medieteknik andra året 

och som har föreslagit att skapa någon form av dokumentärfilm av antingen banden 

eller projektet, för att sedan skapa en profil av projektet i någon ”community9” som till 

exempel Myspace. 

Syftet  

• Att tillkännage en viss folkmusik från Colombia som inte är så känd runt om i 

världen. 

• Det finns band i min smak som är väldigt intressanta eftersom de blandar 

kommersiell rock eller pop med folkloristiska rytmer. 

• Att göra denna musik mer känd. 

 

 
 

                                                
8 Sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som är nåbar över webben 
9 Mötesplats på nätet 
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Projektmetod 

• I Cali har jag träffat banden och kontaktat olika studior där jag kan spela in 

dem. 

• Det finns flera studior i Cali men den som verkar mest passande för projektet 

ligger på  Cra 5 # 6-05, Edificio Centro Cultural.  

• Vi träffas nästan varje vecka för att spela in, då är jag oftast tvungen att 

anpassa mig till deras scheman. Möjligheten att lansera en skiva som jag 

hoppas, verkar svårt. Det blir för dyrt och eftersom banden ställer upp för mig, 

så är det jag som måste betala för alla eventuella kostnader. 

Tidsplan 

• Jag ska få handledning via nätet och via telefon. 

• Jag har spenderat nästan hela min praktikperiod för att skapa kontakter och 

prata med olika myndigheter. 

• Jag måste övertyga myndigheter/ägare för att få rabatter så att kostnaden för 

bokning av studion inte blir för hög. 

• Söker hjälp för att skapa siten eftersom jag inte har så mycket kunskap om 

ämnet. 

Ekonomi 

• Inspelningen kostar runt 1 800 000 colombianska pesos vilket motsvarar ca 6 

000 kr 

• Att släppa ut 1000 kopior av skivan kostar 4 000 000 colombianska pesos 

vilket motsvarar ungefär 13 400 kr 

• Mixning och mastring kostar 696 000 colombianska pesos som motsvarar ca 2 

300 kr 

Behov 

• Endast ekonomisk hjälp  

Risker med projektet 

• På grund av situationen i landet är den största svårigheten jag kan se i 

nuläget, den att jag inte kan röra mig så fritt som situationen kan komma att 

kräva. Även det klassiska problemet med samarbetssvårigheter kan mycket 

väl dyka upp. 
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Processbeskrivning 
Här sammanfattar jag mina veckorapporter under praktiken och inspelningsmomentet 

i Colombia samt postproduktionen i Sverige. 

Inspelningar och lite av mixning samt mastring skedde parallellt, under vissa veckor 

spelade jag in bestämda band medan andra mixades, detta beroende på musikernas 

lediga tid och min tillgång till studiorna. 

 

Planering 
Från början var det allra viktigaste att skapa kontakter inom Calis musikrörelse, jag 

började då skriva till gamla bekanta och vänner som jag visste hade band i Cali och 

förklarade för dem mina planer. 

 
Två av dem jag tog kontakt med var Eduardo Montero och John Osorio, sångaren 

respektive basisten till ett ganska känt Metal core10 band från Cali som heter Estado 

De Coma. 

 

Båda av dem har varit ganska insatta i metal-rörelsen i Cali och i andra städer i 

Colombia. 

Eduardo föreslog att samlingsskivan skulle innehålla enbart band som spelade 

hardcore11 och metal12 och han ville till och med vara med och hjälpa till ekonomiskt 

med detta. Mitt intresse att spela flera instrument än bara de som är vanliga inom 

hardcore såsom trummor, gitarr och bas var för stor så att jag funderade på att göra 

en parallell skiva med andra band som inte var med i den lokala metal och Hardcore-

rörelsen. 

 

Genom John tog jag kontakt med en ganska stor studio som heter La sala. De hade 

erfarenhet med produktion av framför allt band som spelade metal. Detta kanske 

gjorde att La sala inte kände till så mycket om band som spelade annan sorts musik 

och då bestämde jag mig för att avvakta lite med ett samarbete med dem. 

 

 
                                                
10 Blandgenre som blandar in element från metal samt influenser från hardcore-musik 
11 Genre under punk som uppstod i norra USA under sent 1970-tal 
12 Genre inom hårdrock, vilken i sin tur har utvecklats i en mängd subgenrer, till exempel thrash metal 
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Därefter pratade någon bekant om Estudios Takeshima, vilken är en studio som 

tillhör kulturavdelningen av Calis kommun. De organiserade tävlingar där olika band 

valdes ut som Estudios Takeshima tyckte förtjänade stöd i sitt skapande. 

Många av de banden hade gott om material, men trots detta, hade de spelats in bara 

en enda gång och eftersom de inte hade tillräckligt med pengar själva för att bli 

producerade, passade dem perfekt till min ursprungliga idé för projektet. 

 

Genom Carlos Traub (ljudingenjör på Estudios Takeshima) kunde jag ta kontakt med 

de flesta banden, eftersom han hade blivit någon sorts vän, rådgivare och producent 

till dem och hade deras kontaktuppgifter. I början hade jag fått ganska många 

telefonnummer till olika band, men det var inte alltid lätt att hitta kontaktpersonerna 

så det var bara sex band som visade sitt intresse av vara med i projektet och som 

kunde tänka sig att ”offra” av sin egen tid för att göra inspelningen möjlig. De band 

som jag tog kontakt med var Cantar del Llano, Doce 04, Flor del Hito, Madeira, 

Sinestesia och Ultima Nota. 

 

Eftersom det skulle handla om många inspelningstimmar plus bearbetning osv i 

studion, ville jag få ett lägre pris än vad studion brukade kräva, så jag fick skriva en 

ansöka till kultur- och turismkansliets sekreterare Patricia Helena Patiño och förklara 

projektet i detalj och efter några veckor fick jag ett positivt besked. 

 

Under tiden med ”metal-skivan”, hade jag bestämt med Eduardo att gå på en konsert 

och lyssna på några av de lokala band som skulle uppträda och se ifall det var något 

som skulle vara intressant. Några av de band som uppträdde var Las Siluetas Gritan 

a Da Vinci, NoFe, Sentencia, Suicide Times och Zick. 

Tyvärr var jag inte så intresserad av att ha några av dessa band med i projektet, så 

det fick vänta tills något annat band som kunde fylla våra förväntningar skulle dyka 

upp. 

 

Ifall detta parallella projekt blev av, skulle vi spela in i La sala då deras erfarenhet i 

denna genre är omfattande. 
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Inne på Myspace (en Community som har bland annat musik i fokus), hittade jag ett 

hardcore-band som väckte mitt intresse på grund av deras stil som liknar den 

hardcore som utmärker New York och Boston. Deras namn är Repulsion 46 och de 

är bosatta i Barranquilla, en stad som ligger i norra Colombia. Jag kontaktade dem 

för att berätta mina planer och fick en positiv respons från dem av den orsaken att de 

inte hade spelat in ännu. 

 

Samtidig försökte Eduardo återförena Determinacion, som i början av 2000-talet var 

ett ganska stort hardcore-band i Colombia och som har sitt ursprung i Cali. Detta för 

att förverkliga idén om den eventuella samlingsskivan av band som spelar metal eller 

hardcore. Så med förnyad motivation tog jag kontakt med ett annat hardcore-band 

från Bogotás (Colombias huvudstad) hardcore-rörelse under en festival där. Bandet 

heter Ataque en Contra och har alltid varit aktiva. De visade sig också vara mycket 

intresserade av att delta i vår samlingsskiva. 

 

Här började det parallella projektet ta form, men med en del komplikationer orsakade 

av de långa sträckorna mellan städerna (Barranquilla, Bogotá och Cali), samt det 

eviga ekonomiska problemet. 

 

Att vara i Estudios Takeshima 
Carlos Traub var personen som hjälpte mig i studion Estudios Takeshima och som 

spelade en handledarroll för mig; med honom lärde jag mig att sätta upp 

mikrofonerna runt de olika instrumenten, använda cubase13 (som jag aldrig hade 

använt tidigare) och till och med att styra musikanterna under inspelningsmomentet. 

 

Cantar del Llano var det första bandet som bokade tid i studion. I deras musik 

används elbas, maracas14, harpa och cuatro15 plus sång. 

Mikrofonuppsättning var ganska enkelt; Först spelade vi in harpan och cuatron 

samtidigt och basen linades, det vill säga kopplades direkt till mixerbordet. 

 

 

                                                
13 Musikprogram som används för att skapa, spela in eller redigera ljud 
14 Latinoamerikanskt musikinstrument 
15 Musikinstrument av gitarrens familj och venezolanskt ursprung 
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Under den andra dagen spelade vi in maracas och sedan avslutade vi med sång- 

inspelning. 

Vi trodde att det skulle gå snabbt eftersom bandet har stor vana av att repetera, men 

det var rätt besvärligt för mig att hantera cubase i början så det drog ut på tiden. 

Cantar del Llano bidrog med två låtar till projektet; ”Galerón Llanero” och ”Potpourri”. 

 

Trots att musikerna flera gånger frågade om min åsikt om deras musik och bad om 

råd, var jag mycket neutral eftersom jag inte ville påverka något i deras skapande, 

dels för min musikaliska okunnighet i jämförelse med deras, min brist på tekniska 

begrepp för att göra mig förstådd och för att min allra första avsikt var att enbart 

dokumentera och INTE påverka deras verk. Dessutom tyckte jag mycket om vad jag 

hörde. 

 

Doce 04 var bandet som bokade studion därefter; I deras musik blandas ska16 med 

lite punk17 och till projektet ville de bidra med en låt som heter ”Pensando en Ti”. 

Under den första dagen spelade vi in basen som var linad sedan pianot och orgeln 

som simulerades med en keyboard18 eller klaviatur. Detta kunde göras ganska 

smidigt därför att bandet hade förberett en skiva med en demoversion av låten i 

Reason19 så musikerna behövde bara lyssna på denna skiva och spela samtidigt. 

En vecka senare spelade vi in gitarren och all sång. 

Sist men inte minst, var trummisen äntligen redo att spela in efter mycket problem 

med att få ledigt från sitt arbete. Vi var tvungna att boka tid en helg när han var ledig 

och slutligen kunde vi spela in ”Pensando en Ti” . Genomgående för att spela in 

trummorna, inte bara för Doce 04 utan för alla band, var en mikrofonuppsättning från 

David Miles Huber och Robert E. Runsteins bok ”Modern Recording Techniques”.20 

 

Nästa band som bokade tid i studion heter Ultima Nota, det är ett tropipop band som 

var intresserat av att ge två av deras låtar till projektet. Dessa låtar heter ”Qué es 

esto?” och ”Te espero aquì”. 

                                                
16 Jamaicansk musikgenre som låg till grund för reggaen 
17 Musikstil och subkultur som grundades under 1970-talet 
18 Klaverinstrument/tangentbordsinstrument 
19 Programvara för framställning av musik 
20 ”Modern recording techniques”, 7:e uppl. Fig. 4.54, 4.55, 4.57, 4.59 
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Enligt planeringen skulle vi spela in allt slagverk samt basen och pianot under första 

dagen; så vi började med mickuppsättning till trummorna vilket var mycket 

underhållande och givande, eftersom deras trumset hade stor mängd av små och 

lustiga slagverksinstrument. 

Därnäst var det congas21 tur med en enkel mickuppsättning; bas som linades igen 

och pianot som simulerades med klaviaturen. 

Under nästa tillfälle fortsatte vi att spela in alla gitarrer som på samma sätt som 

basen, linades till mixerbordet; efteråt spelade vi in sång och alla röster och vi 

avslutade med güiros22 inspelning. 

Längre fram spelade vi in några gitarrer som saknades samt flera körer, detta gjordes 

i Carlos hemmastudio (som dög till för att spela sång och eventuellt enkla instrument 

som kunde linas till ljudkortet23, till exempel gitarr), eftersom jag då hade börjat få 

ekonomiska problem. 

 

Sinestesia heter bandet som kom in i studion därefter; de ville spela in två låtar: 

”Nada sera” och ”Cancion del Trago”. 

Denna inspelning gick mycket snabbt, av orsaken att deras musik är enkel och att de 

använder sig endast av gitarr, bas, trummor, sång och lite körer. Alla dessa 

instrument spelades in under första tillfället, förutom sång och övriga röster då 

sångaren hade insjuknat. Sången kunde sedan spelas in efter några veckor utan 

problem. 

 

Maderia: Äntligen kan jag spela in en salsaorkester, jag anser att detta är mycket 

utmanande på grund av antalet instrument som är inblandande och av själva 

musikens svårighetsgrad (enligt mig). 

Salsa är en stor industri i Cali och detta gör att musikerna hyr ut sig till flera band; 

man ska inte bara betala studiotid utan också musikerna för deras medverkande i 

varje låt de spelar in samt för deras uppträdanden på konserter. 

Vi planerade att spela in slagverksdelen som bestod av congas, bongotrummor24 och 

timbaler25 (Varje för sig); med en enkel mickuppsättning. 

                                                
21 Kubansk trumma av afrikanskt ursprung 
22 Rytminstrument med räfflad yta 
23 Komponent i en dator som används för att spela upp och spela in ljud 
24 Kubanskt slaginstrument bestående av två trummor av olika storlek 
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Sedan fortsatte vi med basen och pianot, det vill säga, den harmoniska delen. 

Därefter spelade vi in allt brass: trumpeter, tromboner och saxofon. Upplägget för 

inspelningen av dessa instrument följde standard placering av mikrofonerna enligt 

David Miles Huber och Robert E. Runsteins bok ”Modern Recording Techniques” för 

blåsinstrument.26 

 

Efter några veckor och mycket besvär med bokningen i Estudios Takeshima samt 

brist på ledig tid från sångarnas sida, kunde vi äntligen spela in sång och alla körer 

till Madeiras låtar samt saxofonen ännu en gång, eftersom musikern inte var helt nöjd 

med sin tidigare prestation. 

Jag blev mycket nöjd och imponerad av att se hur en salsaorkester arbetar och hur 

duktiga dessa musikanter är. 

Låtarna ”Mal Enamorado” och ”Contracorriente” var Madeiras bidrag till projektet. 

 

Cali, Barranquilla och Bogotá 
Som jag tidigare berättade, hade jag tagit kontakt med tre hardcore-band som jag 

tyckte var mycket intressanta. 

Determinacion från Cali, Ataque en Contra från Bogotá och Repulsion 46 från 

Barranquilla. 

 

Efter att Eduardo kunde återförena Determinacion och de hade repat några gånger, 

bestämde vi att spela in fyra hardcore-låtar och en mer hiphop27 liknande låt som 

skulle produceras av några vänner till bandet som kallades för P-n-D. 

Allt detta skulle spelas in i La sala. 

Eftersom Determinacion ville spela in fem låtar, ville Eduardo och jag att det hela 

skulle bli en splitskiva28 med de tre banden och att varje band skulle bidra med fem 

låtar. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
25 Två grunda, cylindriska metalltrummor med skinn på ovansidan och öppen undersidan 
26 ”Modern recording techniques”, 7:e uppl. Fig. 4.45, 4.63 (a) 
27 Musikstil som växte fram i USA under mitten på 1970-talet 
28 Musikalbum, EP eller singelskiva som delas för det mesta av två grupper eller artister 
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Å andra sidan hade Repulsion 46s sångaren Roberto Barriga bjudit mig till 

Barranquilla för att se lite närmare på bandet och stadens hardcore-rörelse och vi 

pratade om projektet, jag tyckte mycket om deras låtar och vi valde ut fem stycken 

som visade deras ”kraft”. De ville att jag skulle återkomma för att spela in materialet 

eftersom denna gång var studion i Barranquilla inte tillgänglig, men mitt schema 

började bli riktigt tight så jag kunde inte bekräfta det och skulle ringa dem senare. 

 

Jag kontaktade Ataque en Contra igen och frågade om de fortfarande var 

intresserade att delta i projektet och det ville de gärna, men då de hade redan tre 

låtar inspelade, så jag hade inte möjligheten att vara inblandad i dessa. Så jag 

försökte övertala dem att spela in ytterligare två låtar till och de föreslog (men var 

osäkra på)att spela in en helt ny låt och ha en femte låt från en gammal inspelning för 

att bara lägga på rösten med den nye sångaren Cristian Chavez. Det tyckte jag lät 

perfekt, men jag var faktiskt osäker ifall jag skulle hinna åka till Bogotá och vara 

närvarande under deras inspelning. 

 

Determinacion i La Sala 
Efter min resa till Bogotá och Barranquilla var jag verkligen mycket motiverad att 

fullborda det parallella hardcore splitskiva-projekt som båda Eduardo och jag tyckte 

mycket om, eftersom vi skulle samla tre bra band som representerade väl dess 

rörelse i sina respektive städer och på så sätt kunna sammankoppla städernas 

hardcorerörelser med varandra. 

 

När jag kom igen till Cali var jag fortfarande osäker om jag skulle ha någon tid att 

samarbeta med Repulsion 46s och Ataque en Contras inspelning, men det som var 

säkert var mitt stöd till Determinacions produktion, så vi bokade genast tid i La sala 

för att fokusera framför allt på inspelningen. 

Eftersom medlemmarna i Determinacion är gamla vänner var det lät att vara 

närvarande i deras replokal och till och med vara aktiv i kompositionen av nya låtar 

samt ge idéer om deras sound med mera. 
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På grund av brist på tid, på pengar samt på mina kunskaper med användandet av 

programvaran som brukades i La sala, Nuendo29, (som liknar programvaran som 

Estudios Takeshima har, Cubase, men trots att jag hade använt den där några 

gånger, var jag fortfarande lite för långsam) var Alfredo Barajas personen som skötte 

allt under inspelningsprocessen och jag assisterade honom samt dirigerade 

musikerna. 

 

Determinacion-sessionen började med inspelning av trummorna och en gitarr 

samtidigt. Gitarren kom senare att guida de övriga instrumenten, det vill säga basen, 

övriga gitarrer och rösterna. Mickuppsättningen till trummorna var ganska enkel och 

gitarren linades till mixerbordet. 

Därefter fortsatte vi med inspelningen av rösterna till låtarna. ”Solo Frases” (Hiphop 

låten) som redan hade skapats av P-n-D i FL studio (musikprogram som Reason). 

Att spela in denna låt (som var första gången jag var involverad i någon sort av 

hiphop-produktion) var mycket lärorikt och intressant, eftersom jag fick veta att inom 

denna industri finns massa artister(om det inte är alla) som spelar in sina strofer tre, 

fyra och i vissa fall fem gånger. Detta för att skapa en mer ”fyllig” effekt i sången. Så 

vi spelade in fyra ”sångare” där var och en fick spela in sina verser tre gånger med 

små variationer för att få till effekten som P-n-D ville ha i låten. 

När vi var klara med ”Solo Frases”, fortsatte vi att spela in rösterna till de övriga 

låtarna; Determinacion har tre sångare så vi spelade in dem var och en för sig på de 

fyra resterande låtarna och därefter spelade vi in de gitarrer som bandet ville ha samt 

basen. 

För att skapa de ”maffiga” och kompakta körerna som bandet har på sina fyra 

hardcore-låtar fick alla tre sångarna samt basisten spela in verserna mellan två och 

tre gånger. 

Determinacion spelade in ”Corona Hardcore”, ”Sin Arrepentimientos”, ”Solo Otro 

Dia”, ”Ojo X Ojo” och ”Solo Frases”. 

 

 

 

 

                                                
29 Som Cubase, musikprogram som används för att skapa, spela in eller redigera ljud 
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Två tredjedelar till 
Det hade tagit mycket tid och energi att spela in inte minst Determinacion, förutom de 

andra grupperna som jag spelade in i Estudios Takeshima. En väldig påfrestande tid 

där man skulle boka och avboka studior, prata med banden, åka till replokaler och få 

ihop allt så att det skulle passa med allas tider, så plötsligt insåg jag att eftersom min 

resa till Sverige var nära förestående och mina pengar nästan slut, att det skulle bli 

omöjligt för mig att åka till Barranquilla eller Bogotá. 

 

Hastigt tog jag kontakt ännu en gång med Ataque en Contra och Repulsion 46 för att 

berätta att jag inte hade någon tid att åka till dem och att jag skulle stanna i Cali, men 

att splitskivan fortfarande var aktuell. Detta så att de skulle fullfölja grundidén om att 

spela in fem låtar och skicka materialet när det blev klart. Olyckligtvist var några av 

medlemmarna i Ataque en Contra för upptagna för att ta sig tid att spela in det som 

bandet saknade, men för Repulsion 46s del var det mindre problematiskt och läget 

mer hoppfullt. Bandet hade tagit kontakt med en person som kunde spela in deras 

låtar och de ville att jag skulle ta hand om allt efterarbete och på så sätt fick jag deras 

tillåtelse att mixa och mastra i Sverige. 

 

Visionen om att koppla tre städers hardcore-rörelse genom representationen av ett 

av dess lokala band i en och samma skiva hade tyvärr misslyckats, men å andra 

sidan så fungerande konceptet fortfarande med två band och den enda skillnaden 

skulle bli antalet band som skulle vara med på splitskivan. 

  

Efterarbetet 
Från början hade jag planerat att ta hand om all mixning och mastring i BTH:s stora 

studio när jag hade kommit hem från Colombia, men tiden som jag hade för all 

postproduktion fram till deadlinen skulle aldrig räcka till för det, med tanke på att det 

var flera studenter som också skulle boka de studior samt ljudrum som skolan har. 

 

Min handledare rekommenderade att jag skulle börja med mixning och eventuell 

mastring i Cali så att jag skulle slippa en del stress på slutet. Detta gjorde att 

stressen istället började redan då, i Cali, eftersom det var ont om ledig tid för att 

kunna boka Estudios Takeshima. Dessutom hade den ekonomiska ”gropen” börjat 
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nå enorma dimensioner vilket omintetgjorde möjligheten att kunna tänka sig att boka 

La sala som var betydligt dyrare. 

 

Som tur var så hade Carlos Traub en liten hemmastudio som han oerhört snällt 

erbjöd mig för en minimal summa pengar jämfört med exempelvis Estudios 

Takeshimas priser. 

 

Vi bestämde oss att arbeta först och främst med Doce 04s bidrag ”Pensando en Ti”. 

Detta berodde framför allt på att Carlos arbetat med bandet tidigare och gjort 

produktionen till ett par av deras låtar samt att han hade fungerat som någon sorts 

manager för gruppen. 

Carlos blev ännu en gång min handledare på plats. Han ledde mig och svarade på 

massor av frågor som hela tiden dök upp. Något jag insåg under processen var att 

mixa är ett mycket subjektivt arbetssätt som beroende på ljudteknikers ”smak” kan 

påverka slutresultatet otroligt mycket. Bortsett från det, var det viktiga för oss båda att 

mixningen skulle låta bra och professionell. 

Carlos tyckte att vi skulle börja mixa trummorna först och sedan basen. Det gick fort 

och bra, men inte helt utan problem eftersom hans hemmastudio inte var den 

optimala miljön att arbeta i. Det ”läckte in” ljud från gatan då och då och detta gjorde 

det svårt att lyssna in de små marginalerna i ljudbilden. Vi blev trots det nöjda efter 

lite mer arbete en andra gång, lite senare på kvällen, när trafikens buller hade 

försvunnit en del. 

Efter det tog vi hand om gitarrernas, pianots och orgelns ljudmixning i låten och till 

slut avslutade vi låten med alla röster. Jag ville passa på, och även prova på, att 

mastra ”Pensando en Ti” och det gjorde vi med tillfredsställande resultat, framför allt 

tycke jag om när jag kunde uppfatta den ”kraftiga” skillnaden mellan den mastrade 

versionen och den som saknade mastring. 

Sedan valde jag låten ”Nada Sera” av Sinestesia för att mixa den själv eftersom den 

inte har med så många instrument. Carlos ville att jag skulle tänka mig in i en 

arbetssituation och klara av mixningen på två timmar; detta gjorde att jag skulle lära 

mig att prioritera saker och ting. Jag började med trummorna för att sedan fortsätta 

med basen samt gitarrerna och slutligen rösten. 
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I BTH:s studior 
När jag kom tillbaka till Sverige fick jag prata med handledaren och passade på att 

boka skolans studior beroende på när de var lediga och sedan fick jag anpassa mig 

en del för att klara av allt som skulle göras. 

 

Jag hade fått Repulsion 46:s material via post när jag fortfarande var i Colombia och 

detta skulle prioriteras eftersom splitskivan skulle släppas så snart som möjligt. 

Determinacions låtar fick jag varken mixa eller mastra på grund av tid som saknades 

och att de hade betalat till La sala för att få låtarna helt färdiga. (Jag ville vara 

närvarande i alla faser med deras låtar, men jag var tvungen att åka tillbaka till 

Sverige). 

 

Jag började mixa Repulsion 46:s låtar på samma sätt som Carlos hade visat mig, det 

vill säga, trummorna först; där använde jag lite effekter och panorerade (placera delar 

av trummorna till höger eller vänster högtalare för att få bättre, tydligare och en icke 

platt ljudbild). Viktigt att påpeka är att jag gjorde en audio-gruppering när det gäller 

trummorna30; sedan var det gitarrernas, basen och rösternas tur. ”Alma Fuerte” heter 

låten som jag valde först och det gick mycket trögt till en början och till slut, efter 23 

timmars bearbetning, fastnade jag. Trots allt arbete jag ägnade åt låten var jag inte 

helt nöjd med ljudet så jag behövde lite handledning från Patrik Vörén och respons 

från bandet, som höll med mig genom att bekräfta att det saknades ”kraft” i soundet. 

Patrik hjälpte mig med några idéer som lyfte gitarrens ljud och gjorde att de lät 

”råare” och grövre. Sedan ändrade jag lite på några effekter som jag hade lagt på 

rösterna; ljudets skillnad var ofantlig och det gladde mig. 

Efter mixningen av ”Alma Fuerte” gick resten av låtarnas mixning väldigt snabbt 

eftersom jag använde ungefär samma effekter som tidigare och ändrade lite små- 

detaljer beroende på vad som behövdes lyftas fram i varje låt. 

 

Parallellt i den andra studion (gamla studion) satt jag och arbetade med några av de 

band som jag spelat in i Estudios Takeshima i Cali. Sinestesias ”Cancion del Trago”, 

som har ett litet antal instrument blev fort klar och jag blev mycket nöjd med det 

”smutsiga” ljudet som jag fick till i låten. 

                                                
30  ”Mixing audio - concepts, practices and tools” Roey Izhaki, 1 uppl. Fig. 10.5 
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I ett av de ljudrum som skolan har (eftersom det inte fanns andra tider till studiorna 

under vissa dagar) satt jag och arbetade med mixningen av Cantar del Llanos spår. 

Detta fungerade bra trots ljudrummets odämpade omgivning och gick ganska fort 

eftersom denna grupp använder ”bara” fyra instrument plus sång. 

 

Sedan satt jag i den gamla studion igen med Ultima Notas inspelning (som har en 

stor mängd instrument) och skapade ett mjukare och mycket renare sound med 

deras melodier till skillnad från Sinestesias enkla och punkiga ”Cancion del Trago”. 

 

Efter att jag var klar med mixningen av Repulsion 46:s fem låtar i den stora studion, 

arbetade jag med salsaorkestern Madeiras. Lite skrämd av antalet instrumentklanger 

som måste nå fram och höras i ljudbilden på samma sätt som med Ultima Notas 

sånger, började jag att mixa alla slagsverksinstrument först ännu en gång, för att 

sedan gå vidare med pianot, basen, alla blåsinstrument (trumpet, trombon och 

saxofon) och till slut mixa in alla röster. 

 

Jag blev mycket nöjd med resultatet som jag fick av mixningen på var och en av 

låtarna, jag tycker att det var både bra och smart att börja mixa och testa lite med de 

grupper som spelar med färre instrument för att sedan kunna avsluta med de grupper 

som har fler klanger i dess musik. Det kändes som att jag hade bättre koll på vad jag 

letade efter och på hur jag skulle få fram eller nå detta. 

 

Det kändes också bra att kunna mixa parallellt med band som spelade olika 

musikstilar eftersom jag på så sätt kunde vila emellan de ljud, klanger, instrument 

och låtar som återupprepades gång på gång under alla dessa veckor när jag höll på 

med att mixa låtarna. 

Jag kände det som att jag kanske hade kört fast med låten ”Alma Fuerte” i början av 

mixningsmomentet. Detta på grund av jag bara ägnade tiden åt en enda låt och trots 

att jag, efter rekommendation av handledaren, hade två stycken låtar som referens 

som skulle hjälpa mig att jämföra med det som jag gjorde och testade under 

mixningsprocessen kunde jag ändå inte finna vissa skillnader. Jag märkte att min 

hörsel var trött, möjligen lite ”överbelastad” av samma toner och samma klanger i 

studion flera timmar i sträck helt enkelt. 
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Trots att jag hade provat på mastring i Carlos hemmastudio med Doce 04:s låt 

”Pensando en Ti”, var jag ändå mycket sugen på att kunna börja mastra de andra 

låtarna. Detta kanske beroende på att jag vid det tillfället var mer som en assistent 

som tittade på hur Carlos gjorde och fast jag hängde med hela vägen, var det på sätt 

och viss ”passivt” deltagande från min del. 

 

Repulsion 46:s spår skulle vara de första eftersom dem och bandet Determinacion 

fortfarande hade planer på att få sina sånger färdiga inom kort, för att så kunna 

fortsätta och fullborda projektet med splitskivan. 

Jag träffade Patrik för att få en första handledning angående mastring, de olika 

tidpunkter med effekter eller verktyg som man brukar använda och även eventuella 

problem som man kan möta på vägen under denna process. En stor del av 

informationen var praktiskt taget densamma som jag hade fått tidigare av Carlos 

Traub i Colombia. 

 

Patrik hade sagt att inom postproduktionen var mixningen viktigare än mastringen, av 

den orsaken att om mixningen misslyckas eller blir medioker, kunde man aldrig rätta 

till de felen med en mastring, så det gällde att spåren var rätt mixade för att kunna få 

det yttersta av dem i mastringen. 

 

Efter handledningen bestämde jag mig för att försöka sitta i enbart en enda studio 

och där arbeta med mastringen till alla låtar. Jag ville mastra materialet i den stora 

studion därför att jag var övertygad om att den hade bättre förutsättningar till optimal 

lyssning än den gamla studion (vilket jag inte vet om så är med säkerhet ännu idag) 

men det var nästan fullbokat, så några av låtarna mastrade jag i den gamla studion i 

alla fall. 

 

Under hela mastringprocessen upplevde jag inte så stora svårigheter förutom bristen 

på tid och i och med det stress, framför allt när det handlade om Repulsion 46:s 

material, men med några nätters hårt arbetande och visst tålamod (som i en stor del 

av mixningsprocessen) kunde jag till sist skicka den färdiga produkten till bandet via 

internet i tid. 
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När jag mastrade de andra gruppernas låtar, försökte jag behålla en del av 

dynamiken31 i spåren, som i till exempel ”Potpourri” av Cantar del Llano eller Ultima 

Notas ”Te Espero aqui”, där jag önskade ha med lite av den känsla som förekommer 

i vissa partier av dessa låtar. Detta gjorde jag mer eller mindre med alla band med 

undantag av Repulsion 46 i takt med att deras musikstil, nämligen Hardcore, kräver 

att ljudstyrka är nästan maximal i sin totalitet. 

 

Det var nästan som två olika tekniker av mastring, där jag med den ena, utan att 

tänka till bara pressade upp så mycket så möjligt av Repulsion 46:s låtar och med 

den andra, lyssnade, funderade och ansträngde mig för att inte förstöra låtarnas 

tolkning genom att ”döda” dynamiken. 

För att vara uppriktig, tyckte jag bäst om den första, eftersom det kändes roligt att 

kunna lyssna till den enorma skillnaden mellan de mastrade och omastrade 

versionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Musikterm för ljudstyrkan som uttrycksmedel i interpretationen av ett verk. 
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Reflektion 
Jag är mycket skeptisk till om jag hade kunnat få tag i ytterligare kunskaper med ett 

annat projekt än det här. I varje fall inte mindre än med ett projekt som var lika 

intressant för mig att vara sysselsatt med vid denna tidpunkt jag befann mig i. 

Självklart var allt inte obehindrat och lätt hela tiden och detta kan jag bekräfta genom 

att inse och acceptera att mitt huvudmål att släppa den samlingsskiva som jag hade 

hoppats på inte fullföljdes, men på sätt och viss lärde jag mig inte bara av mina 

framgångar, utan också av mina misstag. 

 

Jag lärde mig inte minst mycket av allt det tekniska eller det konstnärliga som 

projektet har krävt, som till exempel hur en trumpet kan spelas in för att få den bästa 

kvalitén ur dess ljud eller om ett ackord32 kan passa bättre än ett annat till ett visst 

arpeggio33, det vill säga att musikkunskaper jag hade sedan tidigare också blev 

bättre. Men också i viset att bemöta folk i olika situationer samt framläggande av 

idéer, projekt, till och med hur jag kan ta kritik och kritisera på ett konstruktivt och 

objektivt sätt samt även att vara tillgänglig för att hitta lösningar på eventuella 

svårigheter. På så sätt känner jag att min sociala kompetens har utvecklats oerhört 

mycket och att jag lärt mig en hel del genom att samarbeta med olika personer, viljor 

och åsikter för att få till stånd något alla blir nöjda med. 

 

Under inspelningsmomenten lärde jag mig mycket kring mickuppsättning, Cubase, 

Nuendo, att leda musiker under inspelningen men även genom att arbeta med så 

många olika musikstilar, vilket fick mig att förstå att jag inte alltid tyckte om det som 

de olika banden höll på att spela. Jag kommer ihåg att under vissa stunder när jag 

satt i studion framför mixerbordet, tänkte jag att det var enformigt att spela in vissa 

musikstilar och sedan funderade jag på om detta var det jag egentligen ville ägna 

mig åt i framtiden, det vill säga, att spela in vilken musikgrupp som helst utan 

omtanke om vad det är för musikstil bandet spelar. Visst blev det mesta intressant 

och väldigt lärorikt, men det kanske saknades lite proffsighet från min del när det 

gällde att tänka på att detta var ett projekt för att enbart dokumentera bandens konst 

och att det inte skulle vara nöje hela vägen. 

                                                
32 Antal toner som klingar tillsammans 
33 Musikaliskt spelsätt som innebär att ackord spelas ton för ton 
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Däremot under postproduktionen (mixning och mastring) upplevde jag inte några 

monotona stunder, det var väldigt underhållande trots att jag ofta var tvungen att sitta 

i studion hela nätter utan sömn för att kunna klara av det som stod i schemat och 

även om jag fastnade några gånger, var det verkligen givande att hitta på lösningar 

själv genom att testa mig fram med effekter eller helt enkelt bara fråga klasskamrater 

eller handledaren om hur jag skulle gå till väga för att komma vidare. 

 

När jag ser bakåt försöker jag att se det hela objektivt och letar efter svar bakom 

varför blev det på det sättet, att ha upplevt det händelsefattigt med några band när 

jag spelade in dem, men att sedan bara älska när jag höll på att mixa deras spår. Det 

var lite svårt att förstå och det enda som kan förklara det kan möjligen vara att jag var 

mycket mer aktiv under postproduktionen i Sverige än under inspelningarna i 

Colombia, där jag hade kommit överens med grupperna om att jag inte skulle lägga 

mig i deras skapande. Det kan inte förklara allt, eftersom jag bara uppskattade när till 

exempel Madeiras musiker spelade in. De bara kom in i studion, framförde det de 

skulle på ett utmärkt sätt och så var det klart. Vilken överraskning att sitta där, 

fortfarande ”passiv” (på samma sätt som med de andra banden) och bara titta på hur 

allt föll på plats så perfekt. Det är klart att jag förblev passiv med Madeira eftersom 

jag aldrig hade någon chans att komma med förslag för att förbättra deras låtar, vilket 

jag kanske kunde ha gjort med några av de andra banden, men som jag ändå inte 

gjorde på grund av överenskommelsen som fanns oss emellan. 

 

På grund av den begränsade tidsramen jag fick under projektets förlopp, var det 

nödvändigt att lära mig att ta beslut, offra saker och ting och tänka igenom på vad 

som skulle vara mest lämpligt att göra för stunden för att på så sätt kunna ha 

möjlighet till lite tidsvinst till min fördel och i vissa fall bara för att jag själv skulle 

känna mig tillfredsställd. Framför allt när det gäller mixningsmomenten. 

 

Många gånger hade jag en tendens att inte släppa låtar som mer eller mindre var 

klara; som jag sade tidigare, att mixa är en ganska subjektiv process som kan rymma 

flera möjligheter beroende på vilket sound ljudteknikern vill åstadkomma. I mitt fall, 

kanske bundet till min osäkerhet i förhållande till min oerfarenhet inom mixning, 

kunde jag inte bestämma mig mellan två eller tre (ganska lika) versioner av en och 

samma låt. Så jag förlorade viktig tid medan jag lyssnade och jämförde fram och 
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tillbaka de olika versionerna utan att kunna bestämma mig för vilken av dem som 

skulle vara den mest passande för projektet. Det enda jag därför kunde göra inför 

min ovisshet var att få lite respons av klasskamrater eller handledare och i de flesta 

fall var deras åsikt och råd den att lämna låten som den var. 

 

När man sitter och arbetar med ljud i flera timmar i en dämpad miljö, finns stora 

chanser att tappa tidsuppfattningen och till och med förmåga att lyssna på ett verkligt 

sätt eftersom man kanske har suttit där inne lite för länge, så det är viktigt att kunna 

ta pauser då och då från studion för att sedan kunna komma in igen och lyssna med 

”fräscha” öron. Detta underlättade min koncentration när jag sedan lyssnade på 

låtarna för att upptäcka vad det var som saknades på dem, som en aning volym på 

baskaggen till exempel. 

 

Handledning under mixningen kunde inte ha varit bättre och jag är stort tacksam för 

allt tålamod och respons som handledaren visade, samt alla upplysande och 

användbara tips och råd jag fick av honom. Trots detta kommer jag ihåg en gång 

som jag bestämde mig för att behålla min första version av Madeiras ”Mal 

Enamorado”, där jag själv var jag fruktansvärt nöjd och till och med lite stolt över hur 

den lät, men under en preliminär visning, fick rådet om att ändra några detaljer så att 

ljudet skulle låta ”större”. Jag tyckte om förslaget och tog mig tid för att ändra lite hit 

och dit, men trots att jag uppskattade varianten efter ändringarna, var jag på sätt och 

viss besatt av min egna och första version. Båda versioner lät bra, men jag ansåg att 

min mixning skulle vara en bra hyllning till denna låt. 

 

För det första ville jag hjälpa band att dokumentera deras verk och genom det, lära 

mig det mesta om en musikproduktions process; från inspelningsmoment där det 

viktiga blir att kunna välja mikrofoner, sätta upp dem på det sätt så att man kan fånga 

upp det bästa möjliga ljudet, leda musikerna i studion med mera. Vilket jag tycker var 

en stor framgång för mig med projektet. Med resultatet ville jag skapa en 

samlingsskiva och genom den, göra de olika banden mer kända. Detta skulle få 

assistans av en webbsida som också skulle fungera som någon form av plattform där 

det fanns information om alla banden, deras musikstilar och naturligtvis exempel på 

deras musik. Tyvärr misslyckades jag med webbsidan och med själva tillverkningen 

av samlingsskivan eftersom jag kanske var lite för optimistisk att tro att jag själv 



 26 

skulle klara av att ha tid och pengar kvar för att kunna slutföra ursprungsplanen. Visst 

hade jag möjlighet att kunna samla in bandens biografier och bilder och öppna ett 

konto på MySpace34, men detta hade skapat avstånd till en viss del av det som var 

mest viktigt för mig, nämligen MUSIKEN; så jag offrade sådana delar av projektet och 

tog fasta på det som jag var mest intresserad av. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Se community 
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Slutord 
Denna resa har varit mycket intressant och lärorik och den har gett mig oerhörd 

erfarenhet inom inspelning, klippning, mixning och mastring, så på så sätt, det har 

varit en stor framgång för mig eftersom mitt primära mål, nämligen att få sådana 

kunskaper, har uppnåtts. 

 

Alla band var nöjda och tacksamma, några med resultatet av deras låtspår och andra 

för att ha fått möjligheten att spela in materialet, för att sedan själva kunna ordna en 

mixning som de kanske tycker bättre om. 

 

Samarbetet mellan Repulsion 46 och Determinacion avbröts under 2008 på grund av 

ekonomiska problem och i början av 2009 lanserade Determinacion 1000 kopior av 

sin första skiva, Corona Hardcore, där jag får erkännanden för min delaktighet. 

 

Trots att jag upplevde resan som väldigt fascinerande till större delen, hoppas jag på 

att få möjlighet att endast arbeta med band som är insatta inom hardcore och metal. 

Dock vill jag gärna även fortsätta arbete med salsagenren i framtiden. 

 

Ett annat ämne som har väckt mitt intresse är filmmusik, där musiken och 

ljuddesignen samspelar med bild, så jag har bestämt mig för att fördjupa mig inom 

detta. Stor tack till BTH för att visa mig nämnda möjlighet!! 
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Bilagor 
Ordlista 

Ackord ett antal toner som klingar tillsammans. Ett ackord ska enligt musikteorin 

utgöras av tre eller flera samtidiga, olika toner. I modern musik, liksom i äldre musik, 

används dock så ofta två toner (utebliven ters) att även detta ibland erkänns som 

ackord. Detta är dock en definitionsfråga (Wikipedia) 

Arpeggio är ett musikaliskt spelsätt som innebär att ackord bryts, det vill säga spelas 

(eller sjungs) ton för ton som på en harpa. (Wikipedia) 

Bongotrummor eller bongos är ett kubanskt slaginstrument bestående av två 

trummor av olika storlek. Den större trumman placeras till höger från spelaren sett 

och kallas hembra (spanska: kvinnlig), den mindre trumman placeras till vänster från 

spelaren sett och kallas macho (spanska: manlig). 

På grund av att trummorna är olika stora blir det olika klang vid slag på den ena eller 

andra trumman. Trumstockar används inte, utan spelaren slår med fingrarna mot 

trumskinnet. Trumskinnet är gjort av kalvskinn. När spelaren slår på kalvskinnet 

vibrerar hela trumman eftersom det inuti bara finns luft. (Wikipedia) 

Community En eller ett community, ett socialt nätverk, en nätgemenskap eller en 

nätmötesplats (engelska Internet community) är en mötesplats på nätet. Communityt 

kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Vanligast är att ett 

community ligger på en webbplats, så att användaren inte behöver installera 

särskilda program. (Wikipedia) 

Congas är en hög smal kubansk trumma av afrikanskt ursprung, troligen utvecklad 

från den kongolesiska makutatrumman. Congas används i afro-karibisk religiös 

musik men är också huvudinstrumentet i rumba. Congas är mycket vanligt i latinsk 

musik, som exempelvis salsa, och andra former av amerikansk populärmusik. 

(Wikipedia) 

Cuatro Ett venezolanskt stränginstrument som påminner om gitarren. Cuatron har 

bara fyra strängar som stäms i: a1, d2, f2 och b1 
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Cubase En sequencer är ett verktyg inom elektronisk musik som kontrollerar 

musikinformation för elektroniska musikinstrument, tex. en synthesizer eller sampler. 

Från början var en sequencer en dedikerad fysisk enhet men idag finns även 

sequencern i form av datorprogram som kan ge användaren möjlighet att spela in, 

spela upp och redigera toninformation, ofta enligt standarden MIDI. En sequencer i 

sin ursprungliga form lagrar och spelar endast in information om till exempel toners 

tidpunkt, höjd, längd och styrka. Idag kan dock de flesta sequensers även lagra och 

spela in ljud i form av samplingar. Vissa elektroniska instrument har egna inbyggda 

sequencers. (Wikipedia) 

 

Dynamik musikterm för ljudstyrkan som uttrycksmedel i interpretationen av ett 

verk. (Wikipedia) 

Güiro eller gurka är ett rytminstrument. Man drar den tillhörande pinnen över den 

räfflade ytan och det börjar låta. 

Hiphop även rappmusik, är en musikstil som växte fram i USA under mitten på 1970-

talet, och blev en stor del av modern popkultur under 1980-tale. Musiken består av 

två huvuddelar: rappande (MC-ing) och DJ:s (bakgrundsmusik genom beat och 

scratching, men har man ingen utrustning kan man även beatboxa med munnen). 

Tillsammans med hiphopdanser, främst breakdans, och gatukonst, främst graffiti, 

utgör dessa de fyra elementen av hiphopkulturen. (Wikipedia) 

Hardcore är en genre under punk som uppstod i norra USA under sent 1970-tal. Vad 

som skiljer hardcore från standard punk är ett tyngre sound och ett i överlag högre 

tempo. Vanligt förekommande ämnen i (och symboler för) hardcore-musiken är 

regering, anti-krig, anarkism, frihet och själva hardcore-kulturen. 

 

Keyboard (engelska), tangentinstrument, klaviaturinstrument, numera främst 

syftande på elektroniska sådana. Jämför elorgel och elpiano. 
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Klang avser vanligen ljud med estetisk eller tilltalande karaktär. Det är ursprungligen 

ett ljudhärmande ord som betecknar percussiva ljud med viss tonhöjd och resonans. 

Inom musiken används termen ofta för att distingera önskande ljud från de 

oönskade, så kallat buller eller brus. Till exempel kan en sångröst, ett instrument eller 

en ljudåtergivningskälla (som en högtalare) sägas ha bra klang, om de ger ett 

tilltalande ljud utan förvrängning eller biljud (andningsljud, gnissel, och så vidare). 

Ljudkort instickskort i persondator med elektronik som gör det möjligt att spela upp 

eller spela in ljud. I moderna datorer tillgodoses detta redan på datorns moderkort, 

men ett ytterligare ljudkort kan ge högre ljudkvalitet. 

 

Maracas sydamerikanskt rytminstrument i form av torkade kalebasser med frön i, 

numera även handtagsförsedda klot gjorda av trä eller plast. (NE) 

 

Mastring En bearbetningsprocess där slutkomprimering och tonjustering sker på ljud 

(men även andra bearbetningsprocesser), vilket som exempel kan vara musik eller 

filmljud. (Wikipedia) 

 

Metal är en musikgenre inom hårdrock, vilken i sin tur har utvecklats i en mängd 

subgenrer, till exempel thrash metal och power metal. 

Metalcore är en blandgenre som blandar in element från metal samt influenser från 

hardcore-musik. Genrens namn är ett teleskopord av hardcore punk och heavy 

metal. (Wikipedia) 

 

Mixning ljudteknikers sammanställning av ljud från olika källor till ett slutligt program, 

för t.ex. radio eller TV, för att sända över högtalare vid publikföreställningar eller för 

att göra masterband till en skiva. Genom mixningen ges programmet en balans 

mellan källorna som passar det aktuella ändamålet. Vid mixningen kan också 

speciella ljudeffekter tillföras. (NE) 

 

Musica Llanera är en populär traditionell musikstil vid slättområdena mellan 

Venezuela och Colombia. 
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Myspace Se community. 

 

Punk (engelska), lättspelad, ofta aggressiv och präglas av en "gör det själv"-anda 

(DIY Do it yourself). Musikform och modestil från mitten av 1970-talet. Den 

aggressiva musiken och texterna hos grupper som Sex Pistols och The Clash, 

inspirerade av amerikanska grupper som New York Dolls, Television och Ramones, 

riktade sig mot både det musikaliska och det samhälleliga etablissemanget. Målade 

och nitdekorerade svarta skinnjackor, sönderrivna kläder, extrema, färgade frisyrer 

och säkerhetsnålar stuckna genom olika kroppsdelar hörde till de yttre attributen. 

I Sverige företräddes punkrocken av bl.a. Ebba Grön och KSMB. Punken ebbade ut i 

början av 1980-talet, men influenserna lever kvar. (NE) 

 

Reason är programvara för framställning av musik utvecklat av det svenska företaget 

Propellerhead Software. (Wikipedia) 

 

Salsa (amerikansk spanska), karibisk dans och musik spelad av latinamerikaner i 

USA. Salsan har rötter i musiken spelad av kubanska orkestrar i framför allt New 

York från 1920-talet. På 1960-talet tillkom puertoricanska stilar, och salsa blev snart 

en samlande kulturell identitet för invandrade latinamerikaner.(NE) 

Site En webbplats (även hemsida, sajt, webbsajt med flera, eng: website) är en 

sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som är nåbar 

över webben (det vill säga, genom kommunikation över Internet med protokollet 

HTTP). (Wikipedia) 

Ska (engelska), jamaicansk musikform som uppkom ca 1960, en till tempot snabbare 

föregångare till reggae. Ska fick en renässans i Storbritannien åren runt 1980. (NE) 

 

Ska-punk är en blandning av punk och ska där lättsam punkmusik blandas med 

blåsinstrument och baktakt. (Wikipedia) 

 

 
 
 



 32 

Split är ett musikalbum, en EP eller en singelskiva som delas av två grupper eller 

artister. Fenomenet är främst förknippat med grammofonskivor och kassettband, där 

man bidrog med en sida var. När CD kom fortsatte en del artister och grupper att 

dela skiva med samma idé, fastän det bara finns en sida på CD-skivor. Vinylskivor är 

dock fortfarande det vanligaste formatet för nya splitskivor. I och med CD-skivan kom 

också vissa samlingsskivor med tre grupper eller artister att kallas splits. (Wikipedia) 

 

Timbales är två grunda, cylindriska metalltrummor med skinn på ovansidan och 

öppen undersida. Skinnen är tunna, hårt spända och spelas med relativt tunna 

trästockar. Timbales används i första hand till afrokubansk musik, men förekommer 

även i andra musikstilar. (Wikipedia) 

 

Tropipop en colombiansk musikstil som blandar traditionell karibisk folkmusik, t.ex. 

vallenato, cumbia, merengue eller salsa med pop/rock eller latinpop. 
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