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Denna YH-utbildning täcker all kunskap som du behöver för att kunna börja jobba inom spelbranschen. Ljud
och musik är ett viktigt ämne och en fundamental del av video & tv-spel, och även inom media generellt. 

Game Audio Producent är en heltidsutbildning på två år, som ger studenterna kunskapen och erfarenheten som
behövs för att kunna skapa, editera och implementera ljud i spel, samt kompetensen att kunna komponera musik
som passar spel teman och alla variationer som finns inom spel. Förutom detta så täcker utbildningen även hur
man använder en specifik och modern software för spelljud, hur man optimerar sin maskin, hur man organiserar
sitt workflow, hur man arbetar skickligt med producenter och utvecklare, hur man marknadsför sig själv i
mediaindustrin, vad man ska göra för att bli övervägd av företag både som frilansare och praktikant, hur
strukturen av spelmarknaden är organiserad och mycket mer. 

Många olika aspekter är inkluderade i Game Audio Producent och en stor omsorg är dedikerad till att inte bara
ge eleverna direkt, specifik kunskap och praktisk erfarenhet, men också i hur de ska koppla ihop all kunskap för
att kunna bli professionella ljuddesigners, kompositörer eller ljudingenjörer. 

Game Audio Producent.
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Kurser.
Utbildningen är en heltidsutbildning på två år, och inkluderar 400 YH-poäng. 

Spelindustrin - 15 YH-poäng
Denna kurs ger eleven en generell och bred översikt över spelindustrin samt hur spelbolag är
organiserade. De får insikt i olika arbetsroller som finns inom ljud både inom bolag och som frilansare,
såsom kompositör, ljuddesigner eller ljudingenjör. 

Digitalt ljud - mjukvara- och hårdvara-optimering - 20 YH-poäng
Denna kurs lär eleven att optimera sin windows/MacOS dator för ljudhantering. De lär sig hur de ska
använda all tillgänglig datorkraft för att kunna producera och editera ljud, och hur de håller
kommunikationen i sina Daws-Os-hårdvara felfri. 

Grundläggande ljuddesign - 55 YH-poäng
Eleven börjar med den grundläggande kunskapen och praktiken inom ljuddesign som behövs för att
kunna producera ljud med professionell kvalitet. Kursen innehåller information om hur de ska skapa lager,
ambienser, ljudeditering och sammanslagning av ljud, mixning, fältinspelning, sampling, synthesis,
ljuddesign templates, hur man exporterar och hanterar ljuddesign loopar, duckings, grundläggande VO
inspelning/editering/mixning samt analys. 

Avancerad ljuddesign - 55 YH-poäng
Under denna kurs lär sig eleven att organisera bibliotek och inspelningar på ett effektivt sätt, avancerad
sidechain, kreativ EQ, och filtrerad EQ i skiktade modulationer, aux-returnerade tracks i ambienser,
timestretching, skiktade texturer, avancerad synth programmering, vikten av brus och bakgrundsljud, FXs
channel chains och hur man använder de vanligaste pluginsen, sammanslagning av olika ljudkällor,
ljuddesign för trailers och för musik, slutförande av ljud före implementering, klientreferenser samt analys.  

Musik - 55 YH-poäng
Under denna kurs lär sig eleven att skapa musik för spel, loopar vs. “normala” ljudspår, de största stilarna
inom spelmusik, skapa sina egna templates, orkestersessions och hur de komponerar inom denna
specifika genre. De lär sig om gameplay vs. trailer vs. ljudläggning för video, sammanslagning av
ljuddesign och musik, byggstenarna inom mix & mastring, hur man förbereder och exporterar tracks för
implementering.

Implementering - 90 YH-poäng
Under denna kurs lär sig eleven vilken mjukvara de behöver för att kunna bemästra implementering av
ljud inom spel, Wwise och FMOD, grundläggande kunskap om Unity, integration av Unity, hantering av
tillgångar, mixning inom middleware, events triggers, sammanslagning av ljud triggat av events,
grundläggande scripting, macros, source control systems, testing, VOs/Dialoger, containers samt hur de
hanterar en tredjepartsintegration.
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Entreprenörskap och marknadsföring - 30 YH-poäng
Under denna kurs lär sig eleven hur deras portfolio och CV borde se ut och hur de effektiviserar dessa,
hur eleven anknyter till gemenskaper och klienter, hur de marknadsför sig själva, hur de bemöter
företagen och kontaktar dem på ett lämpligt sätt, hur de håller sina online och offline resurser
uppdaterade, samt hur de navigerar spelbranschen som frilansare. 

Lärande i Arbete - 60 YH-poäng
Eleven får genom sin LIA en direkt erfarenhet inom ett spel/media/produktionsbolag som ljuddesigner,
ljudingenjör eller kompositör. Eleven kommer att vara involverad i produktionen av ett pågående projekt
och få möjligheten att använda sina kunskaper och erfarenheter från utbildningen i ett skarpt läge. 

Examensarbete - 20 YH-poäng
Elevens examensarbete består av två olika arbeten + ett muntligt prov. Ett arbete inkluderar att skapa
musik och ljud till ett spel samt en trailer för själva spelet. Det andra arbetet är ett spel (gameplay)
fokuserat på ljuddesign med särskilt fokus på kreativa ambienser, mix av originalinspelningar och
bibliotek etc. Det muntliga provet består av frågor om kunskaper från hela utbildningen med fokus på kurs
1,2 och 8, samt en kort “jobbintervju” inom vilken eleven ska presentera sin egen
arbetslivserfarenhet/portfolio till HR. 
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Utbildningsledare.
Andrea Jean Roda 

De senaste åren har Andra jobbat som en Audio Manager, Music Director, producent och ljuddesigner på Yggdrasil
Gaming Sweden, ett av de mest kända Casino spelbolagen där han deltagit i släppen av mer än 30 spel världen över, på
de mest välkända online plattformarna.

Han har tidigare hållit Musikprouktionskurser på Modern Music School i Aschaffenburg (Tyskland) samt på MA Music
Academy i Frankfurt.

Under sin tid som produktmanager och producent för Sampletank på IK Multimedia så organiserade han alla pågående
projekt samt skapade officiella presets, ljud/video och live demos för produkter som Alan Parson’s Imperial Grand Piano,
IRig Keys line (25/37/Pro) IGrand Piano, ILetctric piano, Brandenburg Piano och Art Decò Piano för Sampletank etc.
släppta på alla IK’s officiella kanaler och plattformar. 

Under många år var han Official Demonstrator och Digital Pianos Commercial Technician för Kawai Pianos ltd, där han
gjorde live demos i de största italienska och europeiska musikaffärerna och skapade specialiserad teknisk träning för
kunder och säljare, samt deltog i framtagandet av alla nya digitala produkter. En av dessa produkter är Kaway Mp7 (och
Mp7SE), som fortfarande är erkänd som det bästa digitala pianot på marknaden, både för studio och live. Under samma
år så samarbetade han med musiktidningar och andra varumärken såsom Korg och Yamaha, och skapade officiella demos
till synthprogrammering och utförande. 

Han har studerat Game Audio Production på Berklee College of Music i Boston, samt Mix och Mastering på Garnish
Music School i London, Sound Design på Yamaha Music Europe Branch i Italien. Han har utöver detta studerat på
Audiokinetic WWise Program under tiden han arbetade som lärare i Audio Production för Media, i olika skolor i norra
Italien. Han har också studerat Musicology (Bachelor) samt Music Disciplines (Master) på Bologna University. 
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Kontaktinformation.

Andrea Jean Roda
Utbildningsledare - Game Audio Producent
E-mail: andrea@apacademy.se

Malin Sami
Verksamhetschef - Audio Production Academy
E-mail: malin@apacademy.se
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