GarageBand - funktionslista
Bakåt

Framåt

Början

Bestämma hur lång
låten skall vara

Play/stop

Rec

Pilarna - välj vad som visas

Klickljud

Takt - Tid - Stämmare mm

Loops

Volym
Effekter vid mikrofonspår
Ljudlista vid tangentbordsinspelningsspår

Tystar ljudet på
spåret

Lyssna på bara ett spår...
allt annat blir grått och hörs ej

För att göra nytt spår.
1. Välj i menyn - spår - sen nytt spår eller klicka på + längst ner i vänstra hörnet!

Auto
volym

Denna mallen väljer ni när
ni startar garageband.
Starta program - nytt
projekt - loops - välj
Loops - lista

Mikrofonen - gör ett spår där
Pianot - gör ett spår där man
spelar med bokstäverna/tangent man spelar spelar in med
inbyggda mikrofonen
Klicka på tex cinematisk och lista
kommer upp. Klicka håll ner och
dra in till dra in apple loops

Effekter

Se allt inspelat material

Spara som MP3 FIL

För att göra kompositionen till mp3
Uppe i menyn - DELA - exportera låt till skiva -

För att se all man spelat in kan man zooma in och
ut.
Det gör man med linjen som ligger över +
Dra i den lilla gråa pluppen höger (mer inzoomat)
vänster (mindre inzoomat)

Automatisering av volym

När du klickar på ett blått
spår kan du lägga på
effekt.

Man kan automatisera volymen.. dvs klicka in ploppar (rita in ) hur volymen skall vara.
Då höjs och sänks volymen automatiskt automatiskt!

Varje spår har detta.
Längst ner till
vänster visar vilka effekter
du kan använda. Klicka
och lyssna!!

Klicka på nerpilen på spåret så kommer den fram!

KOPIERA - OLIKA SÄTT

- Man kan dra ut loopen. Uppe i högra hörnet -kommer en liten cirkel - klicka håll ner och dra. Kopierar sig själv!
- Vanligt sätt markera loopen välj Cmd + C (kopiera) klicka var du vill ha den och sen välj cmd+V (klistra in).
- Ett snabbare sätt är att 1. tryck o håll alt tangenten sen klicka hålla ner och dra loopen till önskat ställe :)

