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NBV-SAMARBETE

ARBETSSÄTT

SYFTE & MÅL

STUDIEMATERIAL

INSTRUMENT

MUSIK

Tanken med er studiecirkel är att ni skall få möjlighet att utveckla ert intresse. Studiecirkeln måste ha en godkänd studieplan som beskriver hur cirkelarbetet ska gå till. Studieplanen görs av deltagarna själva eller med hjälp av NBV:s studiekonsulent. Denna studieplan ska sedan godkännas av NBV-avdelningen och ett exemplar ska finnas på avdelningskontoret.
Vad gör ni i cirkeln (t ex studioproduktion, repetitioner inför livespelning, förberedelser inför inspelning, dans, låtskrivande).

Spelar hård rockmusik med rapinslag. Vi nöter repertoaren inför livegig, vi tillbringar
mycket tid i vår replokalstudio och skriver nya låtar som vi arrangerar och spelar in. Vi
skriver låttexter och gör en hel del marknadsföring.
Vilka instrument/sättning använder ni vanligtvis?

Kristina Bengtsson - trummor. Pelle Ahl - bas. Farhan Abdi - gitarr. Muna Abdi - klaviatur.
Pontus Johansson - sång/rap.

Vad använder ni för inspirationsmaterial för att utvecklas? Ge exempel på böcker, skivor, filmer, webbsajter, tidningsartiklar m m.

Just nu: TV-serierna Game of Thrones och Vikings. Lou Reed och Petters alla album/texter.
Boken Mia Thörnblom - "Så dumt". DVD-filmen "Glöden slocknar aldrig" med Attentat. Karl
Sevandersson: "Musik för mälmedvetna" (bok).
Musik för målmedvetna (Karl Sevandersson/NBV)
Vad har ni för vision med cirkeln (t ex åka på turné/skriva nytt material/bli bättre på era instrument/ge ut singel).

Att innan året är slut hunnit med att göra en mindre turné i Danmark/Sverige samt ha skrivit klart
att material till ett albumsläpp nästa år. 10-12 nya låtar skall vara demoinspelade. Att ha tagit
fram en ny grafisk form för affischer/skivomslag/pressbilder.

Hur skall er cirkel arbeta med musiken det närmsta året. Beskriv även arbetet utanför replokalen som att boka spelningar,
skapa image och/eller intresse i medier. Arbetsfördelning mellan cirkeldeltagarana?

Våren: Pontus skriver textidéer och tar med till repan. Fahran förbereder låtskisser och tar med
till repan där hela bandet arrangerar och gör klart låtar och texter. En del rep inför livegigsen
under hela året. Höst: Hela bandet spelar in låtarna. Kristina/Pelle ansvarar för marknadsföring
och bokning av gigs tillsammans med utomstående personer. Månadsmöten med administration
och planering hemma hos Kristina för hela bandet.
Vad vill ni få ut av ert samarbete med NBV?
Till exempel utbildningar, pedagogisk hjälp, lån av PA eller utrustning, replokal, förmedling av musikbranschkontakter och/eller speltillfällen?

Branschkontakter och goda råd. Kostnadstäckning för del av replokalen. Utbildningar i
inspelningsteknik och grafisk design! Lån av mixerbord. Någon enstaka gång turnéstöd. Ett
förslag är en träff med övriga NBV-band i regionen för erfarenhetsutbyte och
utbytesspelningar!!!
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