INDSPILDNING HOS JUICYHALFTONE

VOKAL
Hos os kan du få indspillet din vokal professionelt med det bedste nyeste udstyr. Vi har
topklassemikrofoner og lydkort til enhver lejlighed. Skal du have indspillet en sang i privat eller
firmamæssig regi, er det her, du kan få det gjort med et professionelt resultat. Hos os kan du leje dig
ind i professionelle lydstudier over hele landet eller få optaget din sang lige der, hvor du har brug
for det. Så skal du have indspillet en sang i forbindelse med et event, en børnefødselsdag eller noget
helt tredje, så er det her, du kan booke det.
Hos os kan du få indspillet lige præcis den coversang, du har brug for uanset om det er en af de nye
hits eller en coverversion af en gammel klassiker. Vi blander os heller ikke i, hvorfor sangen skal
indspilles. Det kan være i forbindelse med en polterabend eller en fødselsdag i privat regi. Eller som
led i noget teambuilding eller til jeres firmafest på arbejdet – eller hvad med at optage ungerne
synge under børnefødselsdagen? Det er professionelle musikproducere og sangskrivere, der driver
de lydstudier, som du kan booke her på siden. Det er folk, der både hjælper nye talenter frem og
producerer og skriver musik for alle de kendte musikere, som du lytter til i hverdagen.
Så når du får indspillet en sang hos et af vores lydstudier, så er du i trygge hænder og kan få
professionel hjælp af de samme mennesker, som har hjulpet mange etablerede artister. Måske er du
den næste!

MIX
Du har indspillet dine tracks, men mangler et ordentligt mix.
Få jeres indspillede tracks mixet og designet rigtigt, efter alle kunstens regler.
Med vores lysdesigneres solide kendskab til teknikkens manipulering, kan vi opnå de bedste og
ønskede resultater. Vi har arbejdet med lyd i over 30 år. I dag er platformen noget mere kompakt,
men med vores mange års ekspertise indenfor faget, kan vi finde præcis den lyd du ønsker.
Vi kan f.eks. hjælpe med dette ved at du tilsender os dine lydfiler fra en sang du allerede har
indspillet, eller du kan komme ud til os så vi kan indspille det på ny, og klare mixet i samme rap.
MASTERING
Vi kan også hjælpe dig med at gøre dine produktioner radioklar når dit mix er færdigt.
At gøre den radioklar, udgivelse klar indebærer at få mixet til at lyde højere ved at mindske
nummerets lyddynamik. Forskellen på at gøre det hjemme og gøre det ordentligt, er at de

professionelle kender værktøjerne til at den sammenpressede dynamik ikke kan spores. Samtidig
skal det også lyde fantastisk på alle højtalere.
Denne proces kan vi også hjælpe dig med, da vores lysdesignere har ligeså meget erfaring med
mastering som de har med mix.

LYD DESIGN
Lyd design til virksomheden, hjemmeside, kampagne, klipning, redigering og tekstforfatter.
Unik sound design til tv- radioreklamer og virksomhedsbranding.
Vi producerer den jingle, der passer til din film, video, brandpromotion og løfter dit budskab, så det
bliver forstået bedst muligt.
Størstedelen af de opgaver vi er indblandet i, hvad angår produktioner med musik/sang, er baseret
på unikke jingles. Det kommer selvfølgelig an på hvad man konkret ønsker af sin jingle, men ofte
kan det godt betale sig at få lavet "sin egen" i stedet for at betale for blot at få lov til at låne et
stykke musik - i hvert fald hvis nummeret er kendt.
- Speak - Voice over: Mangler I en speaker til jeres projekt og et indspilningssted har i
mulighed for at lave hele produktionen her.

