Sånguppgift Video-Mail
Vår sångröst använder vi ju på olika sätt i musiksalen. Vi
sjunger tillsammans när jag ackompanjerar, vi sjunger när
ni elever själva spelar olika instrument till, vi sjunger
tillsammans med datorn från t.ex. Youtube och så vidare.
Vi ska nu prova en arbetsuppgift där du som elev väljer ut
en valfri låt och filmar dig själv när du sjunger i max 30
sekunder. Det ska vara sång – inte rap. Man ska se ditt
ansikte på filmen när du sjunger. Det ska vara en välkänd utgiven sång. Denna
gång får du inte spela upp musik eller sång i bakgrunden. Jag vill alltså bara
höra din röst. Du ska sjunga själv – inte tillsammans med någon annan. Välj ut
den del av sången där du själv tycker att du sjunger så bra som möjligt.
Du ska sedan bifoga film-filen i ett mail till mig: ricovision@gmail.com
Då måste du i mailet också skriva upp:
Förnamn, Efternamn, Klass och Titel på låten
Filmerna kommer självklart inte att visas upp för någon annan än mig själv och
användas endast i syfte att utveckla din sångröst samt att utgöra en liten del av
min bedömning gentemot Skolverkets kunskapskrav i musik.
OBS: Tänk på att film-filer ofta blir väldigt stora och svåra att bifoga i mail.
Därför vill jag att du inte väljer ”HD-upplösning” utan istället så låg
upplösning som möjligt. (Det gör mig ingenting om bilden är lite ”pixlig” bara
ljudet är ok.) En lagom storlek på en film-fil på 30sek lämplig att bifoga i ett
mail är omkring 2-3 Mb. Bra fil-format att använda är *.mov eller *.mp4
Nu ska du välja ifrån vilken plattform du ska filma dig själv. De vanligaste är
nog:
1. Stationär PC/Apple med Webkamera
2. Laptop PC eller Apple med Webkamera
3. iPad eller iPhone (se instruktioner på nästa sida)
4. Androidsurfplatta eller Androidmobiltelefon (se instruktioner på nästa sida)
5. Digitalkamera eller systemkamera där man överför filmen till en dator
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Instruktioner för iPad/iPhone:
Filma gärna med den fina appen iMovie (kostar 50:-) och klicka på dela
och välj sedan E-post.

Har du inte iMovie rekommenderar jag gratisappen VideoLab.
Klicka här för länk. Starta appen och välj inställningar i övre högra hörnet. Välj
Video Quality och ”low”. Sen är det bara att filma och skicka med E-mail.

Instruktioner för Androidsurfplattor eller Androidtelefoner:
1. Ladda först ner och starta sedan gratisappen ”Camera MX”
Den finns här:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magix.camera_mx&hl=sv
2. Tryck på ”Start Cam”
3. Sjung in max 30 sekunder av din sång.
4. Klicka på ”minibilderna” i nedre högra hörnet.
5. Klicka på den filmen du nyss spelade in.
6. Klicka på de tre prickarna i övre högra hörnet.
7. Klicka på ”Scale”
8. Välj ”Sd 480p” och dra ner skalan så att värdet blir 0.5 Mb.
9. Tryck ”start”. (Nu bearbetas filmen)
10. Klicka på pilen högst upp till vänster
11. Klicka på dela-ikonen” i mitten längst upp och välj ditt installerade epostprogram t.ex. G-mail.

Lycka till med uppgiften!
Rickard Carlsson
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