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1. Inspelningsdag + editering + mix + master

- En låt
- Relativt normal bandsättning
- Färdigskriven, arrad, inrepad

 Pris:  5500 ex moms 
6875 inkl moms 

2. EP (Bilda-paket)

- Mötesfika för planering
- Fyra låtar över fyra dagar, plus editering
- Fyra mixar
- Fyra masters

 Pris:  17 500 ex moms, dvs 4500 (20 %) rabatt 
21 875 inkl moms 

3. Mix av färdiginspelat material

- Möte via telefon eller i studion för att diskutera sound
- Kortare feedback på produktionen om det önskas

 Pris:  2000 ex moms, 1700 ex moms för mix nr 5+ 
2500 inkl moms, 2125 inkl moms för mix nr 5+ 
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4. Session i studion

- Vi proddar och spelar in så mycket som hinns med på en dag

  Pris:  2000 ex moms 
2500 inkl moms 

5. Mix av enklare inspelning

- 1 till 2 instrument + sång

  Pris:  1000 ex moms 
1250 inkl moms 
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Om David, Erik och studion: 

David Engquist har en bakgrund som trummis, mixar mycket och mastrar ibland. 
Han gillar struktur, sound, bra ärliga låtar och att göra klart grejer. Många låtar som 
mixas av David mastras av Simon Bäckström, aka We Hate Simon. 

Erik Lyding är multiinstrumentalist med fokus på bas, och gillar prylar och 
experimentering. Han är ibland livetekniker och är vass på arrangemang och 
musikteori. 

De är båda inspelningstekniker och producenter, med utbildning på Örebro 
Musikhögskola och hundratals låtar släppta. 

Studion ligger på Östermalm och har trumset, gitarrer, basar, syntar, en mängd 
mjukvaruinstrument och andra pluggar, många mickar och ingångar, perc, samt 
Rhodes och andra keys som går att låna, och ett uprightpiano på ingång. 
Liveinspelningar och filmade livesessions går att ordna. 

För extra studiomusiker, arrangörer och andra collabs, kontakta David för priser.

En liten lista med låtexempel där de har medverkat på produktion och mix: 

https://spoti.fi/3NLqXEG  

För fler exempel, se Davids hemsida: 

https://www.davidengquist.com 
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