
Instruktioner för virtualkörerna i samband med Den stora sångfestövningen 24 oktober  

 

STÄMFILERNA finns på wearevoice.se på din dator. Gör så här: 

 

1. På din SMARTTELEFON, ladda ner appen We Are Voice,  registrera dig, sök vår 

grupp ”Festival 21”, fyll i koden 74CP (du ska inte uppge kreditkortsuppgifter). 

 

2. Logga in på www.wearevoice.se på din DATOR med samma användaruppgifter 

som i appen. 

 

3. Spela stämfilen på datorn (använd hörlurar) medan du bandar in din video med 

telefonen.  

 

 

Info om sångerna och instruktionerna: 

 Det finns fyra virtualkörsånger: Tranor (SSAA), Uti vår hage (TTBB), Himlen är oskyldigt 

blå (SATB) samt Muusika (SATB).  

 Damkörerna sjunger Tranor  

 Manskörerna sjunger Uti vår hage.  

 Blandade körer sjunger Himlen är oskyldigt blå 

 ALLA sjunger Muusika  

 Manskörerna och damkörerna får också sjunga med i Himlen är oskyldigt blå, eftersom 

den sjungs på We Are Voice-konserten under sångfesten  

 Huvudsyftet för detta projekt är att vi övar till sångfesten. Öva in din stämma 

noggrannt! Banda in endast din egen stämma. Banda inte in t.ex både sopran 1 och 

sopran 2 ifall du vanligtvis sjunger sopran 1.  

 DEADLINE för att lämna in ditt bidrag är onsdagen den 7 oktober vid midnatt. 

Inlämningsformulär för din stämma hittar du på www.festival21.fi.  

 

Innan du bandar in: 

 Öva, öva, öva! Din stämma får gärna sitta så gott som perfekt!  

http://www.wearevoice.se/
http://www.festival21.fi/


 Förbered dig för inbandningen. Du behöver två enheter: en smarttelefon att filma 

dig själv med samt en dator för att spela upp stämfilen samt ett par hörlurar.  

 Välj ett ställe att filma på där det är tyst. Dra ut sladden från brummande kylskåp, 

stäng mellandörren och undvik tickande klockor eller liknande.  

 

 Tänk på VAR du filmar. Bakgrunden ska helst inte vara för mörk. Sätt din mobil på 

samma höjd som din näsa och mun, med hjälp av t.ex. en notställning, så att ditt 

ansikte är i mitten av bilden och så att du inte behöver hålla i telefonen. 

  Banda in videon med telefonen i selfie-mode, med mobilen i horisontellt läge 

(videon ska alltså bli liggande och bredare åt sidorna). 

  I ljudfilen (som du spelar upp på datorn på www.wearevoice.se) ges starttonerna 

och takten. Du ska ha hörlurar i datorn som du lyssnar med.  

 Du ombeds också att klappa en gång med händerna innan du börjar sjunga för att 

synka ljud och bild. Klappen är viktig, följ stämfilen. Det är viktigt att du klappar 

ordentligt hårt och att klappen syns i kameran! 

 Du får gärna titta in i kameran ofta, se glad och levande ut samt le så ofta du kan!  

 

När du bandar in: 

 Använd mobilens egen mikrofon då du bandar 

 Starta först mobilens bandning. Starta därefter övningsfilen på din dator.  

 Se och lyssna på din tagning ordentligt. Om du inte är nöjd, gör nya tagningar 

ända tills du får en bra tagning. 

 

När du bandat klart – ladda upp filen: 

 När du är klar och nöjd med din inbandning, kan du döpa din fil enligt stämma och 

namn:“Alt1_Förnamn_Efternamn”. 

 Ladda upp filen, blanketterna till de stäm-specifika uppladdningsblanketterna hittas på  

www.festival21.fi/sve/sangfestovning/uppladdning  

 Ladda upp filen via din egen stämmas blankett.  

 Obs, för att kunna ladda upp din video behöver du ett Googlekonto. Ifall du inte har 

ett sådant kan du skapa ett på adressen https://accounts.google.com/signup 

 

Övrig info: 

 

Vem ska delta?  

Alla som är anmälda och på väg till sång- och musikfesten i Helsingfors 2021.  

http://www.festival21.fi/sve/sangfestovning/uppladdning
https://accounts.google.com/signup


 

Vad händer efter att jag lämnat in min video? 

Videon klipps ihop av Alex Savander och ljudet mixas av Anders Pohjola. Den färdiga videon 

visas upp på Den stora sångfestövningen 24 oktober.  


