Coverlåt-oppgave – GarageBand
Oppgaven går ut på å spille inn deler av en valgfri sang i GarageBand med iPad.
Dette er en individuell oppgave, dvs. at dere skal jobbe alene.
1. Velg en sang fra sangheftet eller en annen sang du har lyst til å spille inn
2. Finn akkordene du trenger, enten i heftet eller på nettet, f.eks. ved å søke «Navn
på sangen + chords»
3. Finn tempoet på sangen ved å søke etter det på www.songbpm.com
4. Åpne GarageBand på iPaden, skriv inn tempoet ved å trykke på skiftenøkkelen
oppe til høyre
5. Lagre sangen som «Navn på sangen», f.eks. «Seven Nation Army»
6. Sangen skal bestå av minst tre deler i tillegg til outro (avslutning), f.eks. intro,
vers, refreng + outro
7. Sangen bør inneholde minst fire forskjellige instrumenter, f.eks. trommer, bass,
gitar og piano
8. Sangen skal inneholde vokal
9. Bruk tutorialsene som ligger på tæruddalen.com (dette har vi jobbet mye med), for
å se hvordan man kan spille inn sanger. Dette kan videreføres til andre sanger
10. Du skal spille inn sangen selv og ikke bare kopiere fra nettet ved å f.eks. tegne
inn alle toner o.l.
11. Lykke til!

VURDERINGSKRITERIER
Høy (6 - 5)
Deler

Instrumenter

Middels (4 - 3)

Lav (2 - 1)

Du har tre deler i tillegg til Du har tre deler i tillegg

Du har ikke tre deler i

outro og de inneholder

til outro, men det er en

tillegg til outro.

det de skal. Det er lov å

del mangler på

ha flere enn tre deler.

innholdet.

Du har med flere enn fire

Du har fire eller flere

Du har færre enn fire

forskjellige instrumenter

instrumenter, men det

forskjellige

og spiller de riktig.

er en del mangler når

instrumenter. Det er

det gjelder hvordan de

også en del mangler når

er spilt inn.

det gjelder hvordan de
er spilt inn.

Innspilling

Instrumentene er spilt inn

En del av instrumentene Instrumentene er stort

sånn at de passer til

er spilt inn sånn at de

sett ikke spilt inn sånn

hverandre, og akkorder

passer til hverandre,

at de passer til

o.l. skifter samtidig.

men det er også en del

hverandre og akkorder

som ikke passer

o.l. skifter ikke samtidig.

sammen.
Vokal

Timingen på vokalen er

Du har vokal, men

god og du synger det du

timingen kunne ha vært

skal når du skal.

bedre.

Volumet på

Volumet på

Volumet på

instrumentene passer til

instrumentene passer til

instrumentene passer

hverandre og du har lagt

hverandre, men du har

ikke til hverandre og du

på noen effekter, sånn

ikke jobbet med

har ikke lagt på noen

som klang o.l.

effektbruk.

effekter.

Vanskelighetsgrad Du viser stor forståelse

Du viser noe forståelse

Du viser ikke særlig

for hvordan man spiller

for hvordan man spiller

forståelse for hvordan

de forskjellige

de forskjellige

man spiller de

instrumentene og de

instrumentene og noe

forskjellige

passer godt sammen.

passer sammen.

instrumentene.

Produksjon

Du mangler vokal.

