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Ljud till kortfilm
Detta är en uppgift för att lära sig grunderna i Garageband/Logic.
Moment som ingår i uppgiften är:
Starta projekt
Importera ljudfiler
Klippa/klistra
Loopa
Ev. Fade (logic)

Spara projekt
Loop browser
Kopiera
Automation
Export av färdig fil

Läraren gör en kort genomgång av de grundläggande funktionerna och om du glömmer bort
något kan du titta på videon: https://www.youtube.com/watch?v=DvEUoClqX4U
Kom igång:
1. Öppna Garageband eller Logic
2. Spara projektet på Arbeten, döp till ditt namn_ljudfilm
3. Dra in filmen från odmaster>elev_network>kurser>Studiedag>Ljudfilm> Ljudfilm.m24
till ett tomt spår.
4. Skapa ljud till filmen.
Ljud från youtube:
1. Kopiera länken från youtube
- Använd inbyggda loopar i
2. Gå in på http://www.youtube-mp3.org
Logic/Garageband
3. Klistra in länken och klicka ”convert
- Importera ljud från internet
video”
4. Dra filen från mappen ”Hämtade filer” till
ditt projekt.
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5. När du är klar, exportera filmen… Välj: File>Movie>Export Audio to movie.
6. Döp filmen med ditt namn och lägg den i
odmaster>elev_network>kurser>Studiedag>Ljudfilm
7. Vi lyssnar på varandras produktioner.
Extra på nästa sida
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Lägg till musik
Enligt forskning står synen för 80% av vår hjärnas intryck och resterande 20% delas av hörsel,
känsel, lukt och smak. Det stämmer säkert om man mäter på ett sätt… Men visst påverkar
musiken väldigt mycket vilken helhetsupplevelse man får av t.ex. ett filmklipp!? Hur
påverkas känslan i filmklippet du har framför dig om det är lugn pianomusik eller snabb
speed-metal i bakgrunden?
Tänk igenom vilken känsla du vill förmedla och antingen skapar du musiken själv med hjälp
av loopar och instrument i Logic/Garageband, eller så kan du ladda ned färdig musik från
t.ex. http://freemusicarchive.org
Skapa instrument i Garageband:
Tryck på + för att skapa nytt instrument
Välj programvaruinstrument

Välj sedan ljud

