STUDIOTYÖN KEVÄT 2020
Demoäänityksiä ei näillä näkymin voi tämän kevään osalta järjestää, mutta muilta osin studiotyön opetus jatkuu etänä! Yksilöohjaus ja studiotyön perusteet 2 -kurssi pidetään, mutta aikataulu muuttuu.
Ilmoittautumisohjeet:
YKSILÖOHJAUS
Yksilöohjaukseen voit varata ajan yksin tai yhdessä bändisi kanssa. Ensiksi pidetään lyhyt Skype-sessio ja
määritetään, mitä projektia tai aihetta haluatte työstää/opetella, ja sovitaan sitten yhdessä missä muodossa ja
milloin opetus toteutetaan. Voin toteuttaa opetuksen joko live-streamina YouTubessa, videopuheluna
Skypessä/Zoomissa tai lähettämällä valmiin tutorial-videon.
Linkki varauskalenteriin:
https://doodle.com/poll/4tpcxmqzpqrcrk5d
HUOM! Jos olit ehtinyt jo laittaa nimesi Ebelin aulan paperilistaan, olen sinuun yhteydessä meilitse! Ei tarvitse
varata aikaa doodlesta.
STUDIOTYÖN PERUSTEET 2
Kurssilla opetellaan tekemään musiikkia Ableton Live -ohjelmalla ja Splicella. Tavoitteena on, että osallistujat
osaavat kurssin jälkeen itse äänittää kotona ja/tai tehdä MIDIllä biittejä ym. koneellista
musiikkia. Kurssi pidetään huhti-toukokuussa.
Kurssi alkaa tutorial-videolla, jossa opetan Ableton Liven alkeet, minkä jälkeen ryhmällä on viikko aikaa
tutustua ohjelmaan itsenäisesti ennen seuraavaa tuntia. Teen meille yhteisiä biisiaihioita Spliceen, joihin kaikki
voivat käydä lisäämässä omia raitojaan ja stemmojaan. Viikon
välein pidetään yhteinen Skype-tunti, jossa käydään läpi mitä viikon aikana on saatu aikaan ja annan seuraavalle
viikolle uuden tehtävänannon. 2h mittaisia Skype-tunteja on yhteensä 4kpl ja loppu on itsenäistä työskentelyä.
Viikottaisiset Skype-tunnit pidetään aina samana arkipäivänä (ma, ti tai ke). Voit käydä äänestämässä itsellesi
sopivaa viikonpäivää täältä:
https://doodle.com/poll/b7uugipqc9sbtwky
Äänestys ma 13.4. mennessä! Kirjoita kenttään nimesi ja sähköpostisi.
Kurssille ei vaadita aikaisempaa kokemusta eikä ryhmäkoolle ole rajoitetta! Kurssin käytännön tehtäviin voi
osallisua oman ehtimisen mukaan, joten ei haittaa, vaikka joinain viikkoina vain seuraa, mitä muut ovat tehneet.
Osallistumiseen tarvitaan ohjelmien vaatimukset täyttävä tietokone ja kuulokkeet/kaiuttimet. Ableton Livestä on
saatavilla 90 päivän ilmainen kokeiluversio, jossa ei ole käyttörajoitteita. Spliceä käytämme tiedostojen
jakamiseen, mikä ei vaadi maksullista jäsenyyttä. Linkit ohjelmiin:
https://www.ableton.com/en/trial/
https://splice.com/studio
HUOM: Jos olet jo aikaisemmin käyttänyt Abletonin ilmaisen kokeilujakson, et voi käyttää sitä enää uudestaan
samalla tietokoneella tai samalla sähköpostilla!
Studioterveisin, Markus Kärki
info@markuskarki.com

