Neil Young – Old Man
iPad

Dere skal spille inn gitar, bass, trommer og sang på
låten “Old Man”av Neil Young.
Du skal ha en A, B og C del.

Neil Percival Young (født 12. november 1945 i
Toronto, Canada) er en canadisk musiker. Han er
en kjent låtskriver, vokalist og gitarist, og har i
over 40 år vært en av rockens mest kjent
personligheter. Han er særlig kjent for sin
karakteristiske lyse, litt nasale stemme, og for sitt
energiske gitarspill. Gjennom karrieren har han
gitt ut materiale innen de fleste sjangre, men har
lykkes best i å nå ut til et stort publikum de
gangene han har holdt seg til sine musikalske
røtter, som er gitarbasert rock, elektrisk og
akustisk gitar/visesang.
(http://no.wikipedia.org/wiki/Neil_Young)

Oppgaven blir vurdert. Man jobber alene eller i par.
Instrumentene du skal bruke er:
-

Smart guitar
Smart bass
Drums
Audio Recorder (vokal)

Tempoet i sangen skal være 120bpm. Toneart D-dur
Den ultimate fikse knappen!

Her endrer du tempo.
Tempoet i denne sangen skal
være 120 bpm.

Her endrer du toneart.
Tonearten i denne sangen er
D-dur.

Her endrer du akkorder.
Hvilke akkorder du skal
bruke ser du på neste bilde.
“Maj = Dur” “Min = Moll”

Slik skal akkordene på smartgitaren se ut. Du redigerer akkordene under skiftenøkkelen oppe til høyre.
Begynn med å spille inn gitar på alle delene.
Hver av firkantene varer i 4 slag (1 takt). Bokstaven viser hvilken akkord du skal spille. Fargen hvilken tone du
skal spille på bass.
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Spill denne hver fjerde takt

Spill denne hver andre takt

Når du skal spille inn trommer i Garageband er det et par triks som er lure å bruke:

1.

Sett på kvanti(f)isering til 8-delsnote eller 16-delsnote. Det gjør at alle slag
blir flyttet til nærmeste 8-del eller 16-del og gjør at alt blir mer “tigth”

2. Skru av anslagsfølsomhet (Da blir alle slagene like høye)
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VURDERINGSKRITERIER
Old Man
Deler

Høy (6 - 5)

Middels (4 - 3)

Du har tre deler og de

Du har tre deler, men

inneholder det de skal.

det er en del mangler

Lav (2 - 1)
Du har ikke tre deler.

når det gjelder innhold.
Instrumenter

Du har med de

Du har med de

Du har ikke med de

instrumentene oppgaven

instrumentene

instrumentene

spør etter og spiller de

oppgaven spør etter,

oppgaven spør etter.

riktig.

men det er en del
mangler når 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 at

hverandre, og akkorder

passer til hverandre,

de passer til hverandre

o.l. skifter samtidig.

men det er også en del

og akkorder o.l. skifter

som ikke passer

ikke samtidig.

sammen.
Vokal

Produksjon

Bonus

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 lagt på noen

har ikke lagt på noen

som klang o.l.

effekter.

effekter.

Du har satt ditt preg på
sangen med flere
instrumenter e.l. enn det
oppgaven spør etter.

Du mangler vokal.

