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F   =  Fråga
Sv =  Svar

F:
Hur har du skaffat gigen?
Sv:
Dom har jag fått via myspace, där jag haft direktkontakt med mina kunder, där har man kunnat 
ragga jobb också, både för inspelning, mixning och mastring.

F:
Känner du att de har det gett "ringar på vattnet" så att ryktet har spridit sej lite själv?
Sv:
Ja absolut, min studieverksamhet har ju blivit någon slags ringar på vattnet spridning, jag har 
egentligen inte gjort någon marknadsföring med än tagit kontakt med band jag gillat på myspace, 
de flesta jobb har trots allt kommit till mig genom gott rykte via andra som har varit här i studion.

F:
Vad har du för projekt/inkomster vid sidan om?
Sv:
Jag är musiker,  så det är inspelning och gig.

F:
Vad har du för priser och hur kommer du och kunden överens om dom?
Sv:
Det är lite olika beroende på hur mycket det är, hur många låtar , ibland vill dom man ju att man 
ska göra en mastring också, men jag tänker väl mig minst 1000 kr per låt för mixning, och kanske 
1300 med mastring då plus moms.

F:
Har du några krav på inspelnings kvalité eller mixar du allt?
Sv:
Nej, det har jag väl inte, jag mixar det mesta så länge jag har lust och tid.
Det är kul att sätta tänderna i något som låter illa och få det att låta bra ändå.

F:
Mixar du din egen musik också eller väljer du att låta någon annan göra det?
Sv:
Jag mixar min egen musik också men ibland är det skönt att mixa ihop med någon för det kan vara 
lite känsligt att mixa sina egna grejer, jag har även provat att skicka iväg det och det har funkat 
sådär, det är mest att det är skönt att lämna iväg det men det är nog bra om man sitter med själv 
under mixningsperioden.

F: 
Om du ska skicka mixen till mastring, har du någon volymarginal, hur mycket?
Sv:
Jag brukar aldrig gå över nollan, så att de får utrymme att jobba med.

F:
Lämnar du masterbussen helt tom?
Sv:
Jag brukar lämna den helt tom men ibland så har jag en masterkompressor som bara tar lite grann 
på topparna för att få en jämnare signal, ibland när man får ett jobb som är t ex inte en egen 
produktion utan cover låtar och det är inte så viktigt det här med mastring så gör jag en mastring 
direkt på masterbussen med limiter och eq för att jag inte orkar göra en separat mastring.
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F: 
Det blir lättare och lättare att spela in för folk hemma i t ex lägenheten, hur tror du det kommer 
påverka jobbet som mixtekniker i framtiden?
Sv:
Jag tycker vi redan är där, de flesta som håller på med musik har ju någon form av 
inspelningsutrustning på ett eller annan sätt, men det här med att mixa är ju en riktig konstform, 
som att lära sig spela ett instrument.
För mig tog det 3 år innan jag kände att jag började behärska och känna mig trygg att mixa grejer, 
och nu har jag hållit på i snart 5 år och det är först nu som jag verkligen känner att jag kan ta grejer 
dit jag vill ta dem och verkligen ha koll på hela förloppet. 
En del del nöjer sej säkert med  sina egna mixar och det låter säkert helt ok och tillräckligt bra, de 
kanske kompenserar med att lämna ifrån sej det vid mastringen och att det blir tillräckligt bra på 
det sättet, det är svårt att säga men jag tror alltid att det är skönt och att det finns intresse av att 
lämna ifrån sej material, och att intresset för att mixa analogt kommer öka så småningom också, 
jag tror man kommer tröttna på den här låtsas världen, den digitala och göra allting själv.
Det måste väl vända någon gång.
Det börjar ju komma sådana här automix funktioner, och hur kul är det när allt till slut kommer låta 
exakt likadant?
Jag tror de genuina musikälskarna kommer lägga stor vikt att få mixa ett eget sound.

F:
Om man ska undvika ekonomiska fällor som mixtekniker, skulle man då strunta i hårdvara och 
köra mjukvara som pluggar istället? 
Sv:
Jag kanske kommer köpa en stereo kompressor och eq i hårdvara som är jättebra, för att ha vid 
mastring eller bara köra igenom vissa grejer som en bounce, men att köpa 5- 10 kompressorer i 
hårdvara känns inte riktigt relevant, så länge man når de resultaten man vill nå, det enda som har 
betydelse är ju slutresultatet och en bra mix är ju en bra mix. 
En bra mix handlar nästan mer om volym och och låta balanserat och snyggt istället för sådär 
superfett, jag skulle inte investera i ny hårdvara i första taget.

F: 
Går mixtekniker hand i hand med att ha en producentroll?
Sv:
Ja det tycker jag nog faktiskt, ibland när jag har mixat grejer har jag lagt på grejer i efterhand, 
adderat någon stämma hit och dit och kanske klippt och redigerat och vad det nu kan vara, så ja 
jag tycker nog att mix går hand i hand med producentrollen, kanske inte förr men definitivt idag, det 
är nästan samma sak tycker jag.

F:
Hur tror du man bäst skulle marknadsföra sej som mixtekniker?
Sv:
Jag tror det är myspace och att ha en riktig hemsida för att ge ett professionellt intryck, det är 
ganska pinsamt att referera till en myspace sida.
Det känns lite bättre att ta kontakt med bolag om man skickar från en ".com" adress i sitt eget 
namn, det känns som man gör ett viktigare avtryck. 
Men myspace är ju så enkelt, det är ju direkt kontakt, bara att lyssna in band i det länet man bor i, 
det gjorde jag ett tag, jag sökte på myspace i Göteborg på band i olika genrer så tog jag kontakt 
med olika och så fick jag lite napp. 
Det är bara att presentera sig, man kan ju göra någon schyst smakprovs deal eller göra en låt 
gratis, gillar de det så fortsätter man, gillar de det inte kan de inte göra någonting med den mp3:an 
ändå iochmed att det inte är mastrat och så ändå.
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