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Som på alla andra foretag rrnger te
lefonen f lrtrgt pa Tal & Ton Musrk
produktron. Men sanrtalen ar rnte av

na med en jrngel eller err tonrng av en lal
bakgrunden, så att musrken och tempot all
tid tinns med Da far man ett hogt tempo
Man kan förlora lrtet r tydlrgheten. men a
andra srdan så trakas rnte folk ut och slänger
kassetten efter en enda genornspelnrng.
r

den typ de f lesta sttidros f ar.

Gör en exakt kopra av senaste ettarr pa

srngellrstan!
Gor en lrsthrt för Wrangler learrsl
Gör tro trtick drrvrn' latar ior kontrnerr
ten

!

. Del ar bestållnrngsnrusrk
oni.
reklantmusrk.
Covers,

del ar |räga|

konsumentkassetter I yra typer av
och användnrng av

Covers

trlrrtrrrtrsrk och

Det f rnrrs oCksa kasselter pa bensrrrmackar
na utan reklar-nrnslag De rrrnehaller enbart
coverinspelnrrrgar av kär-rda latar Tal & Torr
är rdag en av Sverrges störsla pa detta, och
producerar drrektbestallda covers trll bolag
Danmark. Tyskland och Schwerz
Ln valdigt stor publrk koper rnte origr
nalplatlor. Msri gngagerar srg rnte trllrack
lrgl r musrk for att göra srg modan. E ller man

rnLrsrk

den

Trots srn stora trt
brednrng, gor den andå rnte mycket vasen av

srg. brldlrgl talal. Mgn deras nrrrsrk lrnns

r

ständrgt runt onr oss

Specialbeställda
Vi gor idag väldrgt mycket specralbestall<1

musrk, säger Bob Starander på Tal & Ton
Musrkproduktion. lnnan vi gick in på den
marknaden trodde jag sjalv rnte atl den var
så stor som den är.

Tal & Ton får I uppdrag av f irmor, sonr
t.ex. postverket, jeansfabrrkanter eller ben
stnbolag, att ta fram konsumentkassefler.
som sedan saljs eller delas ut gratrs.

Kassetten ska rnnehålla lagom nrerl

snack, covers eller originallåtar och en spe
cralskrrven låt för företaget Den görs ollast r
en version på kassetten, och r en version
som rensats på frrmanamnet I texten, och
ges ut på srngel för att gå upp på lrstorna
- Låtarna är noggrant bestämda av före
taget, sager Peter Wiberg, producent på Tal
& Ton. lnt^e musikaliskt. men välmålgrupps

massrgt Ålder, livsstit, trend, tieler e]teiiit
lar, landsbygd eller stad. Utrf rån detta försö
ker vi hrtta en bra id6
Det första vr tar oss an är tempot. Det
ska vara litet högre än normalt för den genre
av musik vi ger oss in på. lnte för snabbt sä
det blrr aggressrvt, bara så det blrr lrtet gla.
dare.
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0rdet
Nasta punkt blrr trteln på låten.

Man kanner på ordet, varumärket.

[l

ler töretagets slogan. Försöker hrtta en me
lodr som är naturlig och så nära talspråk som

mollrgt.
Efter detta kommer resten av musiken.
och hela texten.
. Jag använder aldrig bandspelare eller
rnstrumenl när jag gör en låt. säger peter.
Jag skrrver den r huvudet, och gör sedan
bara en minnesanteckning på notpapper
Konsumentkassetten ska fyllas med mu
srk. Utöver företagets egen låt köps origrnal
musrk rn f rån respektive skrvbolag. Om kun
den inte vill lägga så mycket pengar, gör Tal
& Ton coverrnspelnrngar r studron av kända
list låtar.
Men det räcker rnte med det för att det
ska bli bra, sager Peter så att man förstår att
detta är en hjärteangelågenhet Många kon
sumentkassetter är för enkelt gjorda. De blrr
tråkiga. Man måste trrxa med snacket mel

lan låtarna, gora fracka overgångar. For
mycket och tör tråkrgt snack ar tyvärr nägot
som de flesta producenter gör fel på. Det ska
vara valdrgt lrtet och väl motrverat prat Gär

kanske rnte ens y3g3, stg rn

ten

hogtidlig

sk rvaf f ar

De samlrngs I P som gors på orrgrnal
låtar. håller of ta dalrg klass, ef tersom skrv
bolagen rnte lånar ut låtar trll varanda. De
får ta vad som frnns rnom det egna bolagets
väggar

Man lär f ier hrls

trll lagre prrs

Och

lätt illgångligare

0lika versioner
Ln annan lalla fur coverproducenler) är, att
det kan frnnas olrka verstoner pa I P respek
trve srngel. vrlket blrvit allt vanlrgare
Vr valler srngelversronen Mrxen är på
srngel tydlrgare och enklare. Läten är korta
re Man tar ut svängarna rnrndre och lagger
mrndre lludmattor ån pa I Pn 0ctr det är 1tr
srngeln som är avsedd att lrgga pa lrstnrna
En av de största utmantngarna. var att
göra schlagerfestrvalen Trots att skrvorna
enlrgt tävlrngsreglerna rnte var ute rharr
deln, och man bara hade en bandnrng frän
TV sändnrngen
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Vi hade inte en aning om singelversionerna skulle låta likadant som i TV. Vi chansade på att Bengt hlmers och Björn Skifs
vinnarlåt "Fångad i en dröm" inteskulle låta
som i TV utan skulle arrangeras som deras
bidragåret innan "Hit men inte längre". 0ch
det stämde också.
En vecka efter europafinalen ar låten ute
på bensinmackarna, någon enstaka dag ef-

ter att originalet släppts.

Voodoo
Det är snålt med tid för covers. När original-

artisterna använder ett halvår i studion måste Tal & Ton göra covern på mindre än en
dag.
Stars on 45 g.iorde vi på en dag. Och
Electric Light Orchestras trumsound ställde
vi på fem minuter. Det kräver dock en välut-

-

mar på originalskivorna får ingen royalty för
såld covermusik. Trist med tanke på att de
ofta har stor del i musiken och dess framgång.

-

Men t.ex. Frankie Farian, producent
för Bony M, har som många andra gått runt
detta. När någon kommer med en bra hit till
honom, köper han hela eller delar av upp-

hovsrätten. Därmed får han pengar som
kompositör för låten även vid covers.
Arrangörerna börjar nu för tiden få avtal

som ger dem ersättning, åtminstone de på
kontinenten. Och det händer ofta, att ett
produktionsbolag, som får i u ppdrag att göra
en LP åt ett skivbolag, också ska göra covers
pä LPn. At samma skivbolags musikförlag.
Så inte ens skivbolagen är negativt inställda

till

covers.

Märket på gitarren

rustad studio.

-

På samma vis som man oftar hittar nya
kvalitder på originalen, när man intensivstu-

En cover ska vara en exakt kopia av origina-

derar dem, så tappar man också ibland respekten. Det känns som om det gått mystik
och voodoo i många band. Det mesta är inte
så fasligt märkvärdigt.
Det låter kanske litet överlägset, men
Petersägerdet med ödmjukhet i rösten. Och

några konstigheter att få det så.

har man två amerikanska industrifilmsOscars, med musik till filmer om Husqvarna
och Hasselblad i bagaget, så har man rätt att
säga att det bland all god musik även finns
en del mindre god.

Ersättning
Men visst finns det problem med denna typ
av musik.

Producent, arrangör och bandmedlem:

let. Peter Wiberg påstår att det inte alls är

-

Det viktigaste arbetet sker hemma.

Jag tar med mig skivan och skriver av låten.

Bas och trummor ton för ton, kompet så
exakt det går. Jag analyserar vilka instru-

Skara nästan alltid har stråkstämmor som
går en sext under huvudstämman. Och de
har ofta körer som dras ner kraftigt i mixen,
så att de med nöd och näppe hörs. Men det
finns där ändå och färgar klangen. Hör man
då inte vad kören sjunger för ord, får man
hitta på något som verkar troligt.

Gyllene tider
Aven Gyllene Tiders "När vi två blir

en", har
Peter gjort på cover. Den var så spretig rytmiskt i solot, att den var omöjlig att skriva
ner på notpapper.
Studiogitarristen vi brukar använda
klarade inte av att spela så "o-tajt". Det gick
bara inte. Till slut f ick vi sätta delay på hans
lyssning, bara för att förvirra honom. Då klarade han att spela solot som det skulle låta.
Tal & Ton har ofta mer rutinerade musiker än på originalet. Då gäller det inte bara
att få dem att spela rätt, utan också "ungt".
På en originallåt hoppade organisten i
bandet in och gjorde en grej på flöjt. Det
gick väl så där. Vi hade försteflöjtisten vid
symfoniorkestern att göra om det.
Men de vill hellre att det ska låta musik,
än att det ska vara en så nära kopia som

ment som används, och med ledning av
klangen vilket märke på gitarren och basen
det är, så vi kan använda samma i studion.
Att höra hur det låter, och sedan veta hur
man framställer samma liud i studion, det är

själva nöten.
- Rutin är enda lösningen, säger Peter.
Till slut, efter många års arbete som studiotekniker. lär man sig höra vad som händer,
såväl i studion som på plattorna.
- Man vettillexempel att Bert Karlsson i

Angivna priser är cirkapriser inklusive moms.

-

-

möjligt.

-

Den svett och originalitet som många
låtar trots allt utstrålar, kan vara svår att
reproducera. Då görvi hellre något som låter
bra, trots att det inte följer originalet ton för
ton. Så att själva andan finns med.

-

Vi är också väldigt lyckligt lottade

digt duktiga, men samtidigt "hungriga".
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bademaskinen
ochkostnaden!
Fostex servärlden urett alldeles speciellt perspektiv. Det är
behovsorienterat: vad man behöverföratt göra musik både
istudio och hemma. Med andra ord - bra maskinertillvet-

tiga priser!

Flaggskeppet heter A-8. Med Dolby C och 38 cm/sek får du
ren och störningsfri musik. Dessutom 8 kanaler och autosynk, som ger dig möjligheter att experimentera fram din
musik. Medl/4" band håller du även kostnaden nere.
Mixern 350 är A-8:s bäste vän. Den har 8 ingångar och
utgångar. VU-panelen 3060 f inns som tillbehör.

4*2

Den förnämliga bandtransporten hos A-8 f inner du även hos

A-4 och A-2.
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Göteborg. Vi har musiker som är både väl-

Världens bästa fyrkanals kassettspelare heter Fostex 250.
Har mixer, Dolby C och dubbla bandhastigheten i ett hölje.
Vikt endast 7,2k9.
I Fostex-sortimentet ingår även linjemixern 2050 (8x2+2),
graphic equalizer 3030, separat Dolby C-enhet 3040 (för
A-4) samt digitaleko 3050 med phasing och flanging. Begär
broschyr!
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