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Oro? Det behöver ni inte ha hos oss på Optagonen! 

Nu är det många som hör av sig till oss och undrar om hur vi gör med våra 
workshops på grund utav COVID-19 (Coronaviruset). 
Vi på Optagonen Workshops är ständigt i utveckling och vi har tre stycken 
ONLINE Workshops där vi erbjuder kurser i Låtskrivning, Musikproduktion 
och Videoeditering. 
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Musik är det enda språk som inte behöver översättas.
                                                                                 - Berthold Auerbach
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Vad ingår: 
• Minst 3 tillfällen med Musikproduktion 
• Eleverna ser musikprogrammet online. 
• Eleverna får testa skapa musik online. 
• Vi bryter ner andra låtar. 
• Mix och Master teknik 
• Vi går igenom Artisteri och vikten med att vara sig själv 
• Optagonen skapar ett forum för alla deltager där dem kan få hjälp med musik i 

framtiden 

MUSIKPRODUKTION
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LÅTSKRIVARVERKSTAD

Vad ingår: 
• Minst 3 tillfällen med Låtskrivarskola 
• Texterna skickas in till Optagonen. 
• Eleverna ritar även bilder till sina låtar som de fotar och skickar till Optagonen. Dessa 

kommer att vara med på omslaget när låten släpps på Spotify. 
• Texterna sjungs in av en artist för 1 låt. 
• En producent Mixar låten 
• En producent Mastrar låten 
• Optagonen säter ihop omslaget av elevernas tekningar samt publicerar låten på Spotify



Vad ingår: 
• Minst 3 tillfällen med Videoredigering 
• Tema väljs med elverna. 
• Eleverna får en demonstration hur en proffs klipper video. 
• Vi går igenom hur man färgkorrigerar . 
• Vi går igenom Artisteri och vikten med att vara sig själv 
• Eleverna spelar in klipp som dem skickar till Optagonen 
• Optagonen säter ihop alla klipp från eleverna och laddar upp musikvideon på youtube
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VIDEOREDIGERING
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- Framtidens Workshops finns online hos oss på Optagonen!
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