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STUDIOSPECIAl

Välj rätt Up av studio!
Du har legat lite lågt på studiosidan det
senaste året. Vad är dina närmaste planer?

- Jag tänker försöka ta tillbaka min del
avstudiokakan. Den som skall spela in t.ex.
en demotejp skall inte stirra sej btind på
antalet kanaler i en studio utan åka dit och
lyssna på produktioner som gjorts där. Att
t.ex. spela in rock i en alltför stor studio är
inte bra. Det blir ett tightare (: tätare)
sound i en mindre lokal. Definitivil Men
skall man t.ex. spela in Lasse samuelssons
storband så klämmer man inte in dom i en
mindre studio. Det blir för svettigt. Det f inns
jobb för alla seriöst jobbande studios tror
jag. Dessutom tänker jag börja köra med två
grejer. Dom flesta band har ju numera sin
egen-PA-kille. Dom kan ta honom med sej
och låta honom ratta inspelningeh. Dom kari
hyra Studio Gräsrännan utan tekniker. Men
är det någonting dom behöver hjälpmed så
finns jag där till hands...

"Mystiska" studiogrepp!
Vad tycker Du om studiosituationen i stort i

Sverige?

- Jag anser att det är ett ganska mystiskt
sätt e-n del studios säljer sej på när man vet
hur få inspelningstillfällen det finns. Vissa
studios lockar ju med saker som inte har
med studiohyran att göra. Skivkontrakt etc.
Och skinnar stackars småband som inte vet
vad det kostar...

Hur skall en bra studiotekniker vara?
Skall han vara musiker?

- Naturligtvis är det en fördel om tekni-

kern varit i branschen och har hört mycket
musik. 0m han har jobbat med musik. Men
jag har sett att man kan utbilda sejtilltekni-
ker i Göteborg. En kurs på någon vecka eller
sä... Jag har hållit pä i 20 år med inspet-
ningar nu men det tog 10 år innan det börja-
de låta riktigt bra...

Dyrbart för amatörerna!
Vad är det jobbigaste för en tekniker idag?

- Det är att många band kommer oförbe-
redda och tjafsar och försöker repa i stud ion.
T.ex. en kille kommer och prasslar med ett
papper och skall slunga en svensk text med
feeling. Rutinerade sångare kan sjunga från
pappret så det ändå låter som om örden kom
från hjärtat. Men amatörerna står bara där
och prasslar och lever tills jag säger ifrån att
- det här går inte. Jag stoppar bandet och
säger åt dom att åka hem och repa en vecka
och lära sej texten utantill. Fundera på vad
den handlar om. Man kan ju inte stå och
sjunga om att "Jag saknar dej så. . . " och det
låter som "Jag skall be att få ett kilo pota-
tis. . . ".

- Sedan är det ofta så att banden sjung-
er falskt men tror att det kan räddas genom
att man lägger på eko.

- Fan vad det låter konstigt om kören,
hör jag ofta.

- Det lät ju bra när vi körde ut det. Men
dom hör ju ingenting själva när dom står där
och dönar på med sina flera tusen watt och
skriker. Bara ett fåtal hör att det låter falskt!

- Det finns studios där man gnuggar
händerna när ett sådant här gäng dyker upp
och tänker: Det här kommer att ta lång tid.
Det blir en bra affär. Men jag tycker det är
taskigt om banden. Men det finns tillfällen
närgäng packat ihop sina prylar häroch åkt
direkt till en annan studio i stället. Det är
tacken för ett gott råd!

- Det ringde ett gängtill mej och sa: -Vi har
hört att du har en 8-kanalsstudio!?

- Nej, sa' jag. - Jag har 16 kanaler!
- Jaså, sa' gänget. - Men så många be-

höver vi inte. Vi är bara sju man förståi du. . . Text o Foto: HANS SIDEN
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DEN NYA MASTERMASKINEN.

- M icroprocessorstyrd topetrons-
port med PLL- DC-seruo

- Elektroniskt balanserode in- och
utgångor.

Anpossod för sync, och SMPTE

Omkopplingsbar NAB I I EC EQ

Tre hostigheter, m,m.

Begär prospekt !

MX 5050 - BO lt
4 kanaler 114"

MX5050-MKIt-I
8 kanaler 1/2"

- företoget för
professionellt ljud -
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