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PG-Music:

https://www.pgmusic.com/

29 Cadillac Ave, Victoria, 

BC V8Z 1T3, Canada

+1 250-475-2874

PG-Music er producenten 
og herfra kan alle køb 
downloades, hvis man ikke 
ønsker programmer og 
pakker i fast form.

https://www.pgmusic.com/
https://www.google.com/search?q=pg+music+inc&rlz=1C1CHZN_daDK938DK938&oq=pg+music&aqs=chrome.1.69i57j0l3j0i22i30l3j69i60.8174j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


INDIGO 2:

https://www.indigo2.dk/biab/

Vermundsgade 12, 

8260 Viby J.

60 60 90 83

INDIGO 2 er den danske 

distributør af programmet.

Indehaveren Heine er en 

hyggelig fyr, der yder en 

glimrende service!

https://www.indigo2.dk/biab/
https://www.google.com/search?q=indigo+2&rlz=1C1CHZN_daDK938DK938&ei=F1y3YLKhCdXTrgSw3K-wCA&oq=indigo+2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgIIADIICAAQxwEQrwEyAgguMgIILjICCAAyAggAOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggIABDHARCjAjoHCAAQsQMQQzoECC4QQzoKCAAQxwEQrwEQQzoFCC4QsQM6BAgAEApQ05cBWN6tAWDbrwFoAHACeACAAZsCiAGGCpIBBTAuNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjyiMHH3fjwAhXVqYsKHTDuC4YQ4dUDCA0&uact=5


INDIGO 2:

Band-in-a-Box sætter et arrangement sammen ud fra indtastede 

akkorder, valg af stilart, toneart, taktart osv.

På fem minutter har du et flerstemmigt backing track indspillet af top-

professionelle amerikanske og canadiske studiemusikere.

Band-in-a-Box er uundværligt som øveprogram. 

Der er masser af inspiration at hente for alle musikere, arrangører og 

producere. Du kan hurtigt teste din sang i forskellige arrangementer og 

stilarter.

Står du lige og mangler en steelguitarist (hvor finder man sådan en nu 

om dage?) så er Band-in-a-Box din redningsmand.

Alt, hvad Band-in-a-Box frembringer, kan fuldt lovligt bruges i dit 

kommercielle arrangement.

https://www.indigo2.dk/biab/images/boxshot_2021_md.jpg


INDIGO 2:

Her er INDIGO 2’s 

prisliste pr. 1. juni 2021 

Planchen blot medtaget 

som orientering omkring de 

forskellige versioner og ikke 

priser.



Lidt historie..
Min første kontakt med Band in a Box (BiaB) var i 2010, hvor jeg sammen med 

et lokalt orkester skulle indspille en demo til ”Charlie i Parken” udsendelserne. 

Bandets keyboardspiller Henrik havde fundet et spændende arrangement på sin 

private udgave af BiaB som han tog med til øveren.

Den redigerede STYLE blev overført til mit TASCAM Digital PortaStudio 2188 

neo som et QUE-track og der gik ikke længe førend vores demo var 

færdigindspillet!

Jeg har valgt at bruge et hardware baseret indspilningsstudie i stedet for et 

program på en PC, men bruger du Pro Tools, Studio One, Reaper – eller andre 

Digital Audio Workstations = indspilningsprogrammer, kan du via BiabB’s DAW-

PLUGIN bruge dine produktioner direkte  i programmerne!

Jeg begyndte for alvor at bruge BiaB i 2018, hvor jeg købte en UltraPack

udgave på USB Harddisk. Denne er siden blevet opgraderet til de seneste 

versioner samt udvidet med samtlige RealTracks..



Så starter vi..

Når du åbner BiaB, bliver 

du præsenteret for en 

masse knapper, en mixer 

samt et stykke ”papir” hvor 

du kan skrive de akkorder 

du vil bruge i din melodi.

Som standard er BiaB

indstillet til at vise linjer 

med 4 takter i hver.

Det første du skal gøre er 

at vælge den ”Style” du 

vil basere din melodi på.



Valg af Style

Tryk på knappen som vist ovenfor, men 

vælg at trykke på billeder af Guitar, trommer 

og keyboard, da det er den letteste måde at 

vælge en style på..

Nu vises en oversigt over de styles, der er 

installeret på din PC.

I dette eksempel trykker du på den lille knap 

øverst til venstre, der hedder ”Category.”

I menuen vælger du 

”Averything Country!”

PS! Jeg har valgt at arbejde med den 

engelske version – men BiaB findes 

selvfølgelig også på dansk!



Valg af Style..

Du skal nu vælge den 

Country Style som du 

tror vil kunne bruges til 

din nye sang.

Klik på en Style og hør 

hvordan den lyder ved 

at dobbeltklikke på den 

– eller klikke på den 

grønne afspilningspil 

nederst.

Når du har fundet din 

Style klikker du på 

knappen ”OK!”



Indtastning af akkorder..

Bemærk, at den valgte 

Style nu vises ud for 

Style-knappen.

Hvis du vil give din 

sang et navn skal du 

blot klikke ovenover op 

”Untitled Song.”

Du skal nu indtaste 

akkorderne i din sang.

Prøv som eksempel at 

vælge de akkorder 

som vist på billedet og 

tryk derefter på den 

grønne ”Play” knap.”



Vigtige indstillinger

Hvor lang skal din sang være?

Hvad med Intro?

Hvor hurtigt skal sangen spilles?

Til højre ser du stedet hvor du kan ændre på 

ovenstående.

Mine valg i eksemplet:

• Jeg har valgt, at introen er takterne 1 – 8.

• Min sang starter i takt 9 og varer i alt 128

takter og sangen skal kun gennemspilles 

1 gang.

• Antal taktslag i minutter skal være 90.

• Sangen kører i 4/4. og i C-dur.

Herefter ser indstillingerne ud som følger:



Indtastning af B-stykke..

Markøren i takt 25, hvor B-

stykket starter. 

Indtast de viste8 akkorder, 

klik på takt 26 og tryk på 

Mellem-rumstasten.

Nu afspilles B-stykket.

Til sidst skal vi have fortalt 

BiaB at de 8 takter er et B-

stykke.

Dette gør du ved at klikke 2 

gange på takttallet 25, som 

så skifter til grønt og 25b.



Kopiering af Vers & omkvæd..

Du kan oprette 

yderligere vers og 

omkvæd ved at 

kopiere dem.

Med musen farver du 

fra takt 6 til og med 

takt 32.

Tryk derefter Ctrl-C 

(Kopier).

Sæt markøren i takt 33 

og tryk Ctrl-V

(Indsæt).



Mix

I kolonne 1 fra venstre ser du de 

instrumenter som man har valgt da man 

lavede denne style. De er alle markeret 

med grønt.

I kolonne 2 kan du for hvert instrument 

vælge om det skal ”Mutes” (Tavst),  

”Solo” (kun høre dette instrument) eller 

”Freeze” (låse instrunentet).

I kolonne 3 sætter du volumen for hvert 

instrument.

I kolonne 4 kan du Panorere - altså flytte 

instrumentet i lydbilledet.

I kolonne 5 kan du ændre på rumklang og 

tone.



Mix

Som du kan se af billedet, har jeg 

valgt at 

• bassen skal være uændret.

• pianoet er nu centreret (Pan=0)

• dæmpet trommerne til 70 %.

• Guitaren er panoreret til 40.

• og ændret ”Pan” for Pedal Steel 

til -30.



Skal alle instrumenter spille hele tiden? (1)

Samtlige instrumenter lyder måske 

ikke godt i både vers og omkvæd.

Du har derfor mulighed for at vælge 

hvilke instrumenter der skal spille i 

de enkelte dele.

På billedet kan du se at verset starter 

i takt 9, markeret med blåt og 

omkvædet starter i takt 25, markeret 

med  grønt..

Vi vælger nu som eksempel, at 

Pedal Steel guitaren kun skal være 

med i Intro og i Omkvæd.

Fortsættes..



Skal alle instrumenter spille hele tiden? (2)

Stil markøren i takt 9 og tryk F5.

Vælg Pedal Steel og vælg ”Mute.”

Tryk ”OK.”

Der vises nu er en rød streg i 9a.



Skal alle instrumenter spille hele tiden? (3)

Stil markøren i takt 24 og tryk F5.

Vælg Pedal Steel, vælg ”Back to Normal” og tryk ”OK.”

Der vises nu er en rød streg i takt 24.

Stil herefter markøren i takt 32 og vælg ”Fade per bar.”

Klik på den blå markering og skriv 

Derefter 15 i det fremkomne vindue.

Pedal Steel Guitaren vil herefter dæmpes med 15% for 

hver af de følgende takter.

Tryk derefter på den grønne ”Play” – knap.



Skal der flere eller andre instrumenter med? (1)

Som hovedregel er det ikke en 

god ide at udskifte 

instrumenterne i stylen, men har 

du brug for et nyt instrument 

(f.eks. et kor eller en til en solo), 

kan du gøre som følger:

Under ”Melody” eller ”Soloist” 

klikker du på den lille 

nedadgående pil yderst til højre.

Fortsættes..



Skal der flere eller andre instrumenter med? (2)

Vælg ”Select

Realtracks” og

derefter ”Select best

”Soloist” Realtracks.

Fortsættes..



Skal der flere eller andre instrumenter med? (3)

Vælg hvilket instrument der 

skal spille soloen.

Når du har markeret et 

instrument kan du høre det 

ved at dobbeltklikke eller 

klikke på den grønne 

afspilningspil.

Jeg har valgt nr. 1705, da 

jeg synes at instrumentet 

passer godt til sangen.

Klik derefter på 

”OK, and Generate Now.”



Skal der flere eller andre instrumenter med? (4)

I Mixeren kan du nu se, at der er 

blevet tilføjet en ”Guitar 2”

Jeg har i eksemplet valgt, at

Guitar 2 kun skal være med i

introen. Derfor skal den fade ud

mod slutningen af denne.

Stil markøren i takt 8 og tryk F5.

Vælg ”Fade per bar= 15.”



Hvor mange vers skal sangen have?
De rettelser og tilføjelser vi nu har 

lavet i Vers1 og Omkvæd 1 skal nu 

kopieres til de andre vers og 

omkvæd.

Brug samme metode som tidligere 

anvist til at overskrive de øvrige 

Vers og Omkvæd.

Jeg har lavet 4 vers og sidste vers 

slutter i takt 105 i C-Dur.

Marker takt 105 og højreklik i feltet. 

Vælg ”Set Song Ending to begin

at Bar 105,” venstreklik eller tryk på 

”Enter!”



Solo i Vers 4

Stil markøren i Takt 80, tryk F5 og vælg ”Back to Normal.”

Stil herefter markøren i Takt 96, tryk F5 og vælg ”Fade per Bar.” med 15 %.

Så er vi faktisk så langt at vi kan eksportere vores færdige melodi!



Eksportér din sang (1)
Klik på knappen .WAV.

Du har nu 2 muligheder:

Du kan nu vælge at eksportere 

sangen som en Audio File.

Med denne funktion gemmer du 

hvert instrument som en separat 

Wave fil, der derefter kan 

indlæses i i Musikprogram eller i 

en Hardware Mixer.

Du kan vælge hvor god en 

opløsning sangen skal 

eksporteres i, om du vil have 

forslag fra trommen og meget 

andet.

Prøv dig frem!



Eksportér din sang (2)

Klik på knappen .WAV.

Du har nu 2 muligheder:

Du kan også vælge at eksportere 

som ”Quick Export Song.”

Du kan her vælge mellem 4 

forskellige formater at eksportere 

din samlede redigerede sang i.

Vælg som eksempel .mp3 og 

gem filen på din PC.


