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Audacity och ljudredigering Distanskurs
Lär dig ljudredigering med en kurs i Audacity
på distans med tillgång i

12 månader

Om du ska starta en podcast eller spela in musik, eller om du bara
behöver ett verktyg för att montera och konvertera några ljudprover,
är Audacity det perfekta programmet. Du kan importera, mixa och
kombinera ljudspår och exportera i vanliga ljudformat
Kursinnehåll
•
•
•
•

Installera Audacity
Importera ljudfiler
Spela upp ljud
Spela in ljud

•
•
•
•

Redigera ljudfiler
Ducking och andra effekter
Tona in/ut och ändra tonhöjd
Brusreducering

•
•
•

Komprimering
Spara ett projekt
Exportera
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Övrig information

Någon dag efter att du har köpt kursen mailar
vi information över hur du loggar in på kursen.
För att genomföra kursen behöver du tillgång till
dator, webbkamera och mikrofon samt en bra
internetuppkoppling.

Kursledare

Liveseminarier

Vi sänder live och samtliga deltagare oavsett kurs
kan delta på samma seminarie. Tanken är att vi
visar något aktuellt ämne och deltagaren kan ställa frågor eller bara lyssna. Det sista vi gör på varje
seminarie är att ta upp frågan vilket ämne vi ska
prata om nästa gång.

Vi är flera lärare som hjälps åt med samtliga
kurser. Alla med gedigna kunskaper och lång erfarenhet inom sitt området. Vi arbetar både med
utbildning och grafisk produktion dagligen.

Vi rekommenderar ett headset om du vill prata
för bättre ljud. Kan vara ett enklare ”mobilheadset” samt en webbkamera. Kan vara datorns
inbyggda.

Studera på distans

Alla liveseminarier filmas och finns tillgängliga i
kursportalen under hela kursperioden.

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du loggar in på
kursportalen och gör kursen i din egen takt.
Genomsnittlig studietid för distanskursen är 5-10
tim/vecka. Du behöver tillgång till en dator med
kamera och mikrofon.
Du får personlig feedback på dina inlämningsuppgifter och har direktkontakt med din lärare
och dina kurskamrater via kursportalen.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper dock är det
alltid en fördel med god datavana.

Kursdiplom

Efter genomförd kurs och inlämnande av samtliga övningsuppgifter mailas till digitalt diplom
(PDF-fil).
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