
Inbjudan till Blåsmusikens dag i Göteborg

lördagen den 22 maj 2021

Vill ni vara med på Blåsmusikens dag den 22 maj 2021?

Vi planerar att producera en film om blåsmusiken i Göteborg med omnejd. Den

kommer att sändas i sociala media lördagen 22 maj och vi vill gärna att ni sänder ett

bidrag till oss.

● Skicka oss en hälsning!   Eller…..

● Spela in ett musikstycke med dig själv eller med din ensemble, eller…..

● Filma ett repetitions- eller övningspass, eller…...

● Leta fram en rolig filmsnutt från en tidigare konsert. Eller varför inte berätta

varför just du tycker det är så kul att spela blåsinstrument tillsammans med

andra?

Vi vill ha en film på 30 sek - 4 minuter och hoppas att riktigt många av er vill vara med.

Inspelade klipp skickas genom www.wetransfer.com. Där lägger man bara till fil, skicka

till och ett meddelande. Det går att göra enkelt från dator och från telefonen. Gränsen

för att sända utan att registrera konto är 2Gb.  Skicka till emma@ekstrandmedia.se

Råd vid inspelning med telefon. Gå in i inställningar. Hitta alternativ för kamera och välj åtminstone att
spela in med 1080p 30 b/s. Vill man skapa slowmotion kan man spela in med 60b/s. Du kan även välja
4K men det tar mer plats på telefonen. Här kommer formatet att bli .mov eller .mp4 beroende på telefon.
Tänk på att filma i LIGGANDE BILD/TELEFON/Format. TIPS: Använd gärna något stöd eller stativ om ni
känner att ni har lätt för att skaka mycket på handen.

Råd vid inspelning med kamera. Välj inställningar HD 1920x1080, Format PAL, 25fps alt 50fps. Glöm
inte kolla så att ljudet kommer in rätt nivå och INTE går upp i rött på mätaren. Använd gärna en separat
mic om ni har.

Välkomna med ert bidrag senast den 20 april!

Marie Petersson Gunnar Preifors
Producent Producent
Göteborg Wind Orchestra Hemvärnets Musikkår, Göteborg

Projektet “Blåsmusikens dag” har initierats av nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. Nätverket består av Sveriges

professionella blåsorkestrar och storband, Försvarsmaktens musikkårer samt Kungliga Musikaliska Akademien. Bakom projektet

står även Sveriges länsmusikorganisationer, Kulturskolorna, RUM, SOF, Kulturens, Hemvärnsmusiken, Kungliga Musikhögskolan i

Stockholm, Ingesunds musikhögskola, Svenska Missionskyrkans musikkårer  och Frälsningsarméns musikutskott.

Målet är att skapa en nationell dag för att främja, ena, bevara och utveckla ett rikare blåsmusikliv. Blåsmusikens dag i Göteborg

kommer i år att genomföras digitalt. Landets alla aktiviteter den dagen kommer att läggas in på en gemensam hemsida

www.blasmusikensdag.com
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