(skapad april 2019)

Skapa en hemmastudio i Compact-Living
Om du är praktiskt lagd som jag så skulle jag rekommendera att du bygger istället för att köpa.
Anledning är att vid bygge får du precis det du behöver, varken mer eller mindre.
Du behöver inte ha kunskapen tidigare för den får du på vägen. Våga prova.
Om du bygger själv:
1. Bestäm vad det är du vill kunna använda den till
2. Gör en skiss på din idé
3. Bolla dina idéer med någon annan
Som hjälp så berättar jag om dom krav jag hade på mitt studiobygge
• Höj- och sänkbart bord
• Stor arbetsplats
• Så lite som möjligt att plocka fram/sladdar att koppla in innan jag kan skapa
• Lättstädad
• Bra belysning
• Gott om extra kontakter
• Olika lådor för extrasaker
• En huvudkontakt för elen att använda vid åska
• Lite lull-lull
Förutom musikskapande så skapar jag även inom böcker, foto och film. Så min arbetsplats behövde
passa alla dom verksamheterna.

Stort tack till Benny Ekström som hjälpte mig att bygga det sista projektet.
Tänk att få till ett sångbås i födelsedagspresent :).
Självklart firade vi det lyckade projektet genom att skåla med bubbelvatten.

Skapa själva studion i Compact-Living
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1. Upp- och nersänkbart underrede (inköpt på IKEA och klarar 70 kg)
2. Bordskiva (bänkskiva) med rundat hörn närmast dörren, ej ek pga vikten, mått 60 x 270 cm.
Inköpt på K-rauta och hörnet sågade jag till själv. Övrigt virke också från K-rauta.
3. Utdragbart klaviatur
4. 32 tums tv från Elgiganten som speglar datorn eller att använda som extraskärm.
5. Hylla där bärbar Macbook Pro finns (det gula är dammskydd)
6. Hörlurar och mic
7. Styrning av dimmerljus som finns i taket
8. Hylla för högtalare som kan roteras
9. Externt ljudkort
10. Dammskydd för Voicelive 3. Apparat som tar in/ändrar ljud för sång och gitarr
11. Extra olika kablar
12. Huvudkontakt för all el.
13. Handdammsugare, särskilt bra om man har djur som hårar
14. Extra kontakter
15. Lull-Lull som tänds när huvudkontakten sätts på
16. Ergonomisk och skön matta att stå på
I planeringsstadiet tittade jag på nätet på andra studiobyggen.
Jag har inte sett någon som använder Upp- och nersänkbar arbetsyta.
Skärmen behöver heller inte vara en dataskärm. Prisskillnaden är väldigt stor för 32 tum.

Skapa ett sångbås i Compact-Living (skapad april 2019)
Läge – används

Läge – används inte

Att använda ljuddämpande tyg
Det blir bäst dämpning om tyget ej är slätt. Förutom dämpning upphör att ljud studsar.
På endast ett par minuter kan sångbåset skapas genom att dra det ljuddämpande draperiet i nedan
bana. Draperierna är fållade och fästa med buntband på banan. I båset finns möjlighet att sjunga och
spela instrument. Instrument kan antingen ha sladd eller köra trådlöst. Inspelningen styrs trådlöst
genom en app i en Ipad som är direktkopplad till studions program utan fördröjning.
Inköp
Mattan och draperibana från IKEA (den riktiga banan har rundade hörn, men ej nedan skiss)
Draperi från Moondream
Akustiskt skum i taket från Thomann

Sångbås

1,4 meter

1,4 meter

Draperibana fastsatt i tak (märke Vidga)

Allt-i-ett
Tanken var ju att skapa en del att flytta in i båset, därför skapades detta allt-i-allo-micställ.
På ett mickställ med bom, sattes ”golvlampa utan fot” fast.
Lampan skulle vara dimbar därför byttes kontakt ut.
Det som håller i lampan är två hållare som jag hittade på nätet.
Hänge för hoprullade sladdar finns också monterat på mickstället men syns inte på bilden.
Slutligen finns även Ipadhållare.

Inköp
Golvlampa
Hållare
Ipadhållare

= IKEA
= för att sätta fast lampa
= 4sound

Det är bra om man är två personer när man ska fixa detta!
Vi var 2 stycken dom två första dagarna. Det var bra för det var lite att räkna ut.
Sen skull jag själv sätta upp träskiva i taket. På träskivan sattes Akustiskt skum fast med häftpistol.
Nedan är lite bilder på min provisoriska lösning att få upp träskivan i taket.
Tanken var att få upp tavlan så högt som möjligt för att sedan skjutas upp med tvingar.
Detta var en riktigt provisorisk lösning och inte att rekommendera.
Hade jag haft för bråttom hade allt rasat och tvingarna var VERKLIGEN provisoriskt fastsatta med
silvertejp (en riktigt bra uppfinning). När plattan väl var på plats kunde jag borra för att få fram
borrhål i hörnen, tog ner skivan igen, borrade hålen, satt tillbaka skivan igen och skruvade i
skruvarna. När dom fyra hörnen var klara kunde jag borra direkt genom skivas centrum och tak med
tillräckligt stor borr för att få i plugg. Sen var det slutligen bara att skruva i den skruven också.

En sista bonus
När jag var färdig insåg jag att nu även fått en perfekt plats för mitt fotointresse.
Snacka om två flugor i en smäll...
Lycka till med ditt studiobygge! /Ludde

