Stil/ komp/ modifikation/ redskap/ teknik/ visuell effekt del 2

Markus der Schlagwerker

Introduktion

Jag har aldrig varit någon som gillar långa förord som innehåller långa utdragna historiska
bakgrunder. Det enda jag vill säga är att denna bok innehåller ett system man kan använda för att
strukturera upp ens spel. Fokus ligger på ljud och metoderna som frambringar dessa. Systemet kan
kombineras med en checklista som underlättar processen att hitta just det sound du behöver till den
låt/ det stycke du önskar spela in eller spela upp. Checklistan hittar du på nästa sida. Vid varje låt du
ska spela så går du helt enkelt igenom de olika kolumnerna för att hitta det som passar/ låter bäst.
Att gå igenom denna bok kan direkt göra så att ditt spel blir mer intressant och variationsrikt att
lyssna på. Boken innehåller inga övningar och mönster som kräver år av repetition för att kunna
användas. Applicerar du däremot bokens idéer på det du redan kan så kommer du att höra en
omedelbar skillnad. Nu har jag nästan skrivit mer än jag hade tänkt mig ändå, så låt oss börja.
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Kapitel 1 - Stil (tempo)
Steg ett i processen blir att välja vilken stil eller känsla du vill använda i den aktuella låten.
Rock, funk, Electronica, R´n´B, Soul, Gospel, Motown, Blues, Jazz, Big Band, New Orleans, Disco,
Reggae, Calypso, Soca, Bossa Nova, Samba, Baiao, Batucada, Merengue, Cha-cha, Bolero,
Mambo, Songo, Naningo (Afro-Cuban 6/8), Mozambique,
Salsa, Tango, Beguine m.m. är exempel på stilar som
man skulle kunna utgå ifrån när man planerar sitt spel.
Och även om man inte direkt hittar en beteckning så är
det viktigt att man bildar sig en uppfattning om hur man
vill att slutresultatet ska låta. Då blir det genast mycket
lättare att välja rätt komp, ljud osv. Tänk också på vilket
tempo låten/ stycket kommer att gå i. Försök att lyssna
på så mycket olika sorters musik som möjligt och försök
även att lära dig imitera så många olika stilar som möjligt.
Du får då ett mycket större utbud som du sedan kan välja
från och chansen att hitta det som passar bäst ökar.

Kapitel 2 - Komp
Steg två i processen blir att välja komp, dvs. alla figurer du tänker spela.

Om du i steg ett har utgått från en specifik stil så kan det hända att ditt val av komp är något
begränsat då du måste spela något som verkar autentiskt för just den stilen. Det borde dock i de
flesta fall finnas ett utrymme för den egna kreativiteten. Det går givetvis att välja endast en stils
känsla och inte dess typiska komp. Ska du skapa helt egna fraser så tänk på att det egentligen inte
finns så många olika byggstenar som man kan använda sig av. Antalet binära och ternära
kombinationer är ytterst begränsat. Det är själva orkestrationen och på vilket sätt du lägger rytmerna
på varandra som gör det hela intressant. Skriv gärna ner dina komp, men håll allting även öppet för
förändringar och improvisationer.

Kapitel 3 - Modifikation
Detta kapitel visar hur man kan preparera sitt trumset för att få fram olika ljud.

1. Handduk på cymbal
Ett effektivt sätt att få fram mindre diskantrika
och mera artificiellt klingande cymbaler med
kortare sustain. Använd valfri handduk eller
annat tygstycke och lägg denna/ detta på
cymbalen. Experimentera gärna med olika
storlekar och tjocklekar.

2. Handduk på trumma
Samma effekt som modifikation ett. Frambringar
en kortare och mörkare klang. Trummorna får en
viss ”old school”-karaktär. Perfekt för att
återskapa ljudet på gamla inspelningar eller när
musiken kräver färre övertoner.

3. Skinn på skinn
Denna modifikation sänker trummans grundton
drastiskt. Du får en mörkare ton utan att behöva
stämma om. Fungerar bra till långsamma, feta
komp. Man får intrycket av att tempot på
inspelningen har blivit sänkt.

4. Jinglestick på trumma
Ger olika möjligheter. Du får tillgång till ett
tamburinljud utan att varken hålla i tamburinen
eller använda ett stativ. Samtidigt får dina
virveltrumslag en biklang i form av en tamburin
(Du slipper alltså köpa en virvel som redan har
jinglar monterade i stommen). Den tredje
fördelen är att du höjer trummans pitch. Återigen
utan att behöva stämma om trumman.

5. Drumbal på trumma
En drumbal är en liten cymbal med handtag på.
Lägger du drumbalen på trumman får två olika,
distinkta grundljud. Ett metallisk, artificiellt (när
du slår på drumbalen) och ett uppitchat, ljusare
ljud. Perfekt till diverse elektroniska komp.

6. One-shot shaker på trumma
Ger dig också två distikta ljud. Ett när du slår på
skakern och ett när du slår på trumskinnet.
Fungerar bra som alternativ till cymbal/ hi-hat. Att
placera shakern på trumskinnet höjer och
förkortar även här trummans ton. Använd gärna
ett spännband för att hålla shakern på plats.

7. Trumstock på trumma
Genom denna modifikation får du en pressvirvel(nästan bendir-liknande) effekt, då du slår på
trumstocken så denna studsar mot skinnet. Hur
du balanserar stocken avgör antalet rebounds.

8. Kedja på cymbal/ trumma
Denna modifikation ger cymbalen en ”sizzle”effekt som liknar den man får av cymbaler med
nitar i. Du får en ”nitad” cymbal utan att behöva
borra hål i den.

9. Virvel upp och ner
Denna modifikation ger dig möjligheten att spela
”scratch”-rytmer på sejarmattan. Spela dock med
viss försiktighet då det tunna resonansskinnet
(och sejarmattan) lätt kan skadas.

Andra modifikationer (som är mindre
användbara, men roliga att testa)
Att lägga trummor på varandra – ger dig helt nya
klangkombinationer.
Att montera cymbaler så att de slår mot varandra
– se till att du inte skadar kanterna!
Att lägga en LP-skiva på trumskinnet – rolig
klang, men LP-skivan har en tendens att gå
sönder väldigt fort.
Att koppla en slang till lufthålet på en trumma –
ju mer du blåser i slangen desto högre blir
trummans tonhöjd.
Att spela med vispar på en (pizza-)kartong – Ett
alternativ till trumskinnet och en billig
”övningsplatta” till vispar.

Kapitel 4 - Redskap
Detta kapitel visar dig de olika verktygen du kan använda för att skapa olika ljud.

1. Trumstockar
Det mest uppenbara valet. Funkar till det mesta.
Testa gärna olika material och modeller för ännu
mer variation. Framförallt olika druvor kan ger dig
massor av olika klanger. Varför inte testa olika
stockar innan du köper andra cymbaler (eller
annat)

2. Rods
Även här finns det en uppsjö av olika modeller
och utföranden. Experimentera, experimentera,
experimentera. Används till lungnare musik,
folkliga klanger eller i situationer där man vill ha
ett trumstocksljud med lite spret. (Obs! Rods i
plast håller längre än de som är gjorda i trä.)

3. Vispar
För traditionella jazzkomp eller moderna
dansbeats och allt däremellan. Här finns det en
uppsjö av olika tekniker, t.ex. att lägga en visp på
trumman för att sedan rulla denna fram och
tillbaka. Eller att med skaftet träffa kanten för att
sedan låta spröden darra mot skinnet. Tänk på
att du kan vända på visparna för att få andra ljud.
De med trähandtag ger ett ok rimclick och de
med metallring ger fina cymbalpling. Sedan finns
det även vispar som ger dig båda möjligheterna.
För att inte tala om alla hybrider som finns: Visp/
stock, Visp/ klubba m.m.

4. Rhythm-saw-stockar
En variant av vanliga stockar som har en räfflad
yta. Intressanta guiro-möjligtheter utan att
behöva ha en guiro. Fungerar även bra till
enhands-tamburin-rolls när du drar stocken över
en monterad tamburin.

5. Filtklubbor
Timpani- eller congaliknande klanger på
pukorna, en tystare virvel eller allmänt klanger
med mjukare attack möjliggör detta redskap. Ju
mjukare klubbhuvud desto mjukare och tystare
attack.

6. Händer
Redskapet som du alltid bär med dig. De flesta
handtrumtekniker fungerar. Congas, ramtrummor
och andra går utmärkt att simulera på ett
trumset. Var dock försiktig så att du inte skadar
händerna på någon hård/ vass kant.

7. Trumstock i ena handen – inget i den andra
Denna metod ger dig två klangvärldar på en
gång. Stockklang och möjligheten att kunna
spela med fingrarna. Fungerar bra för att
simulera ett Darbuka-sound.

8. Jinglestick
Tanken är att man ska byta ut den ena
trumstocken mot en jinglestick. Det finns även
här olika utföranden: Med eller utan guiro-räfflor,
olika sorters jinglar och även jinglar som man
kan fästa på en vanlig trumstock. Fungera bäst
när man vill ha med en tamburinklang och inte
vågar ge en tamburin till någon annan i bandet.

9. Maracas
Fungerar precis som en jinglestick (men låter
givetvis maracas och inte tamburin). Välj en
maracas som tål att användas som ”trumstock”.
Eller så skaffar du dig en så kallad ”Stickball”
som ger dig både ett maracas- och ett stockljud.
Perfekt i drivande rockkomp men även i många
andra stilar.

10. Shaker
Ersätt stocken i ena handen med en shaker för
att få ett alternativ till det vanliga hi-hat-ljudet.
Fungerar perfekt i Bossa-Nova-, Samba- eller
egentligen vilka komp som helst där man önskar
ett mjukare ”rideljud” som ska binda ihop virveloch bastrumrytmer.

11. One-shot shaker
Så kallade ”One-shot-shakers”, som endast låter
när man skakar åt ena hållet, möjliggör mera
synkoperade rytmer och passar bra till moderna
beats.

12. Drumbal
Då drumbalen har ett litet handtag så finns
möjligheten att lyfta, sänka, dra och slå med
denna. Använd din fantasi! Här finns otaliga
möjligheter att skapa intressanta ljud och rytmer.
Passar inte bara i modernare musik. Drumbalen
kan även fräscha upp gamla, välbekannta komp.

Andra redskap (som är mindre användbara,
men roliga att testa)
Vattenflaskor i plast – Till att slå med och till att
slå på, antingen tomma eller delvist fyllda
Plaströr – Antingen så kallade ”Boomwhackers”
eller andra plaströr. Ger ett mjukare ljud och
producerar även ett ihåligt bi-ljud.
Cappucino-visp – För att skapa långa sustainrika
skrap- och virvelljud
Svettarmband över bastrumklubba – Ger dig
omedelbart ett mjukare, jazzigare anslag på
bastrumman

Kapitel 5 - Teknik
Detta kapitel går INTE igenom trumspelets grundtekniker utan avhandlar mest specialtekniker man
kan använda för att skapa olika ljud och rytmer
1. Rimshots
Med rimshots menas slag som både träffar
trumskinnet och sargen. Används till starka
accenter t.ex. när man vill förstärka sina
backbeats. När endast övre delen av
trumstocken befinner sig innanför sargen får man
ett mer timbalesliknande ljud.

2. Kantslag
Kantslag får man främst på tre olika sätt. De
svagaste kantslagen får man genom att lägga
trumstocken tvärs över trumman. Druvan och
handen vilar hela tiden på trumskinnet. Sedan
slår man med nedre delen av stocken mot
sargen. Druvan lämnar aldrig skinnet. Ett annat
sätt är att man inte låter handen vila på
trumskinnet. Ett tredje sätt är att man lyfter hela
stocken och sedan slår mot sargen och skinnet
samtidigt. Dessutom finns ett stort antal
variationer på detta. Experimentera t.ex. med
placeringen av stocken på och utanför
sargkanten.

3. ”Klapp-ljud”
När du behöver ett ljud som skall efterlikna
handklapp så kan du göra på följande sätt: Spela
en flam mellan antingen två kantslagsljud eller
genom att du slår på den ena trumstocken som i
sin tur träffar sargen.

4. Pressvirvel eller ”buzz”
Istället för att låta trumstocken studsa bort från
trumskinnet efter ett slag så pressar du denna
mot trumskinnet för att framkalla ett visst antal
studsar. Mer tryck ger snabbare studsar och
mindre tryck ger långsammare studsar. Denna
teknik passar perfekt för att ge virvelttrumspelet
mera variation. Ersätt vissa slag på
virveltrumman med korta pressvirlvlar och du får
nya intressanta komp.

5. Öppna och stängda slag
Vid öppna slag låter du stocken studsa bort från
trumskinnet och vid stängda slag så ligger den
kvar. Även denna metod ger mer variation i
framförallt ditt virveltrumspel. Passar speciellt
bra i latin-komp.

6. Att dämpa virveln och slå hi-hat-slag med
samma hand
Denna metod fungerar ungefär som kantslag,
dock slår du inte mot virvelns sarg utan på hihaten. Om du låter handen ligga kvar på
trumskinnet så dämpar du dessutom virveln och
du får således ett dämpat ljud när du slår
virvelslag med andra handen.

7. Virvel-sladder
Låt handen vila på trumskinnet och slå jämna
åttondelar på hi-haten. Stockens bakre del
kommer då automatisk träffa trumman på alla
sextondelsoffbeats.

8. Två ljud samtidigt med samma trumstock
Låt trumstockens ändar träffa två olika
instrument. Även här får du alltså två ljud i
samma rörelse, antingen samtidigt eller altererat
mellan stockens båda ändar. Tänk på att du kan
ändra ditt set-up så att denna teknik fungerar
ännu bättre.

9. Att slå med den ena stocken på den andra
(”Dribbling” eller ”Stickshots”)
Genom att slå med den ena stocken på den
andra får du ett trä-igt stock-på-stock-ljud och ett
ljud då den stocken som du har slagit på träffar
en annan yta. Stocken du slår på kan antingen
”dribblas” på en yta eller tryckas mot en yta och
då endast framkalla ett enda ljud.

10. Stock i Koklocka
Genom att spela i koklockans öppning får du ett
ljud när du slår ner och ett när du slår upp. Detta
resulterar i en jämn ström av sextondelar fast du
egentligen bara spelar åttondelar.

11. Att ändra tonhöjd med stock, hand eller
armbåge
Genom att trycka stocken, handen eller
armbågen mot trumskinnet så kan du ändra
trummans tonhöjd. Ger dig fler ”toner” utan att
behöva öka antalet trummor i ditt set. Perfekt
även till steglösa glissando-fill-ins.

12. Att dämpa med handen (trumma och
cymbal)
Denna metod ger dig ”gatade” sustainförlopp och
korta/tydligare markeringar

13. Finger- och handglissando
Dra över trumskinnet med ett finger och du får
fram en ton eller en virvel (vid tamburiner). Du
kan också använd handens kant för att ändra
trummans tonhöjd. Även dessa metoder ger dig
ett större antal ”toner” utan att behöva införskaffa
flera trummor.

14. Ena handen på trumskinnet – andra
handen drar med stocken över fingrarna
Denna metod ger dig ett kort ornament i form av
en virvel.

15. Spel på stativ
Testa att slå på saker du annars inte skulle slå
på, typ stativ m.m. Ger även en visuell intressant
effekt.

16. Sejarmatta av och på
Tänk på att din virveltrumma fungerar alldeles
utmärkt utan att sejarmattan ligger mot
underskinnet. Experimentera även med olika
spänningar. Dessutom får du genom att hastigt
koppla på sejarmattan ännu ett ljud då
sejarmattan slår mot underskinnet. Testa även
att spela en virvel samtidigt som du kopplar på
sejarmattan med foten.

17. Cymbal wah-wah
Slå på en cymbalklocka och vifta sedan din
kupade hand mot denna. Detta resulterar i en
slags wah-wah effekt som passar bra i luftiga
passager.

18. Slag mot cymbalkanter och
cymbalskrapeffekter
Slå försiktigt i 90° vinkel mot en cymbalkant för
att få fram tysta/ ljusa klager eller dra
trumstockens druva i cirklar runt cymbalens
mittpunkt och erhåll läskiga tjutljud.

19. Vispar: Vinyl-effekt
Dra långsamt runt den ena vispen på
trumskinnet för att simulera en ”oldschool” bruseller vinyleffekt.

20. Vispar: Baklänges- eller reverbeffekt
Ett vispdrag innan ett slag resulterar i en slags
baklängeseffekt och ett vispdrag efter ett slag
ger en reverbeffekt. Accelerera gärna vispdraget
mot själva slaget resp. retardera gärna
vispdraget efter slaget.

21. Att slå ihop trummor
Obs! Utför denna teknik endast med största
möjliga varsamhet så att du inte skadar
trummorna. Tekniken går helt enkelt ut på att du
slår ihop närliggande trummor för att få fram en
liten effekt. Fungerar bäst om du har två stycken
golvpukor

Kapitel 6 - Visuell effekt
När du har gått igenom vad, när och hur du ska spela så kan det i vissa fall vara en bra idé att lägga
till en visuell effekt
För det första så gäller detta naturligtvis endast i situationer där du faktiskt syns. Det är ingen större
poäng med att utföra häftiga trumtricks i en studio eller i ett orkesterdike där ingen kan se dig.
Visuella effekter är heller inget som passar in i alla stilar. Men känner du att det du spelar inte lider
av att du lägger till tricks och att dina medmusikanter och din publik uppskattar lite visuell
underhållning så visst, kör. Det finns en uppsjö av möjligheter. De 43 mest användbara hittar du i min
dvd ”Sticktricks – The Collection”.

Kapitel 7 - ”Add-ons”
Genom så kallade ”Add-ons” skapar du ännu flera möjligheter. Nu handlar det givetvis inte längre
om små förändringar som att byta teknik eller redskap. Att lägga till ”Add-ons” betyder att du faktiskt
avviker från din grunduppsättning och lägger till nya instrument. Med en grunduppsättning menar
jag trummor och cymbaler. De vanligaste instrumenten man använder är förmodligen en koklocka
(på stativ eller på bastrumman) och/ eller en tamburin någonstans i setet. Utöver dessa skulle jag
vilja nämna följande.

1. Garrahand
Naturligtvis går det bra att lägga till vilket
melodiskt instrument som helst i ett set-up
(Malletinstrument, keyboards, även basar eller
vad som helst), men Garrahanden är det som
ligger mig varmast om hjärtat. Instrumentet har
sju stycken tungor som vardera kan stämmas
om till ett par tre olika toner så att man kan
skapa olika slags skalor med vilka man sedan
kan spela olika melodier. Instrumentet smälter
klangmässigt sett väldigt bra in i trumsetvärlden.

2. Pandeiro
Pandeiron, som är en form av tamburin med
skinn, är också väldigt användbar. Den fungerar
bra som extrapuka eller bastrumsubstitut, men
kan även spela rytmerna som man i vanliga fall
spelar på hi-haten. Det finns numera pandeiros
som är specialanpassade för att ingå i ett
trumset. Dessa modeller tål ett betydligt hårdare
handhavande. Ett tips är att sätta en mikrofon
väldigt nära skinnet för att få fram ännu mera
bas.

3. Add-ons som man spelar med foten
Add-ons som man spelar med foten är alltid
intressanta när man behöver ha med extra
slagverksfigurer trots att händerna redan är
upptagna med att spela annat. I denna kategori
återfinns i princip alla instrument som man även
kan spela med händerna. Dagens olika
monteringsalternativ möjliggör många olika slags
uppsättningar. Jag vill speciellt framhäva
Hansenfütz pedaler och upphängningar som
låter dig placera dina instrument i princip var som
helst. De vanligaste instrumenten är säkerligen
koklockor (och andra klockor), crashers, träblock
och tamburiner. Testa olika positioner; till höger
och vänster om bastrumpedalen eller till höger
och vänster om hi-haten. Möjligheterna är
många. Add-ons man spelar med foten kan även
vara tamburiner, shekeres och annat som man
monterar på hi-haten för att sedan kunna spela
dem med hi-hatfoten.

Andra möjligheter
En Scratcher, som är en monterbar cabasa
En timpani
Steel-drums

