Inspelning möhippa / svensexa / födelsedag!

!
!

Tack för ert visade intresse för en inspelning hos Recordia Studios!!
I evenemanget ingår inspelning av sång till en bakgrund som ni väljer från valfri sajt (se tips nedan) !
samt mixning som sker i efterhand. Välj en valfri låt och återkom med från vilken sajt ni hittade den. !
Ni behöver inte ladda ner något utan vi förbereder både musik och text till er inspelning.!

!

Vi börjar med en kort och lättsam presentation av våra studios. !
För en del är det första gången i en professionell studio och det brukar alltid bli uppskattat.!
Efter introduktionen börjar inspelningen och det är givetvis han/hon som står i centrum som får börja. !
Han/hon sjunger hela låten inkl. intro, verser och refränger. Efter att det är klart går ni andra in och sjunger i
grupper om ca 3 personer. Ni sjunger då på refrängerna. Efter att allt är klart får ni en genomlyssning där alla
medverkar. Är ni ett riktigt stort sällskap har vi möjligheten att dela på er och jobba i två studios samtidigt.!

!
!

Priset för evenemanget är 200 kr / pers. !
Vid färre antal än 10 personer har vi en minsta kostnad på 2000 kr. Betalning görs kontant på plats.!
I priset ingår leverans av mixen både som wav- och mp3-ljudfil.!
För dem som önskar kan vi även leverera CD:s i Recordias fina CD-box och med valfritt färgtryck på skivan
(se ex. nedan). Många passar på att ta bilder i studion som vi sedan kan använda för att ta fram ett fint tryck
med önskat foto och text. Skivan blir ett fint minne från en oförglömlig inspelning!!
CD med box och färgtryck kostar 40 kr/st. Minsta beställning är 5 skivor.!

!

Recordia Studios erbjuder även fullt utrustat kök med sittplats för 12 personer och möjlighet att ta med
snacks och dryck. För dem som önskar hjälper vi gärna till att anordna en helkväll med mat och dryck från
någon av de ledande leverantörerna i Varberg. I dessa fall erbjuds möjligheten att duka långbord för upp till
30 personer. Be gärna om ett kostnadsförslag !

!

Bifogat finner ni exempel på hur skivor med tryck kan se ut samt länkar till några olika sajter som erbjuder
karaokeversioner. Använd orden ”karaoke” eller ”instrumental” ihop med låttiteln ni söker. Meddela både
låtval samt vilken sajt ni fann låten på i god tid innan det är dags för er inspelning.!

!

iTunes!
Spotify!
http://www.karaokeparty.com/!
http://www.123karaoke.se/!
http://www.kmix.se/cat/index.php!
http://www.musikskolan.se/latbanken_248/!
http://www.singback.se/!

!

Obs! Låten måste finnas i en instrumental version, sk. karaoke. Vi kan inte ta bort sången på ett originalspår.!
Många låtar innehåller bakgrundskör. För många är det bara bra men för er som vill göra en egen personlig
text kanske den kan vara i vägen. Har ni funderingar på att skriva en egen text, kolla först om er låt finns i en
version utan bakgrundskör som hamnar i bråk med er text. Bra är också om någon av er som har bokat tiden
känner till lite hur låten går - vissa är svårare än man tror när det väl gäller...

