
DAVID ENGQUIST 
STUDIO HÖSTEN, STOCKHOLM 

PRISER 

(Alla priser exklusive 25 % moms) 

Mix (independent/mindre label) - 2500 SEK 
Mix (större/major label/fler revisioner) - kontakta mig för offert. 
Mix (väldigt få spår) - 1300 SEK 

Mastring - 500 SEK 
Stem-mastring - 1000 SEK 

Produktion/inspelning - pris baserat på vad just ditt projekt behöver. Erik 
(min medproducent) och jag hjälper gärna till att hitta ett passande 
upplägg för din låt/album/EP; ring eller maila nån av oss för att diskutera :)  

LEVERANS 

Om du bokat en tid i förväg blir den första versionen av mixen/mastern 
oftast färdig 1-3 dagar efter att jag har fått filerna. 

3 revisioner ingår som standard, men rimliga undantag kan göras. 

1



INSTRUKTIONER 

MIX 

Filer 
⁃ Skicka alla filer i 24-bit wav eller aiff. 
⁃ Se till att alla filer har exakt samma startpunkt. 
⁃ Exportera dina spår med de pluggar som du är helt säker på, stäng av resten. 

Lead-sång skickas som en version utan reverb och delay, och en version som 
är 100 % wet för varje eget reverb/delay som du vill ha med. 

⁃ Se till att reverb/delay-svansar inte klipps av oavsiktligt. 
⁃ Om du är osäker så är det bättre att ha för lite av en effekt än för mycket 

innan mix. 
⁃ Exportera dina spår med samma volymnivåer som de har i ditt projekt. 
⁃ Inkludera bara panorering som du är helt säker på. 
⁃ Ge dina spår namn som börjar med kategorin de tillhör. Det kan t ex vara ”dr” 

för trummor och ”vox” för sång. 
⁃ Se till att namnen på spåren är tydliga och instruktiva, t ex ”gtr vers lo” istället 

för bara ”gtr 4”. 
⁃ Skicka med en rough mix i mp3 eller wav; alltså hur allt låter innan jag börjar 

mixa. 

Allmänt 
⁃ Skriv tempot på låten. 
⁃ Om du vill att jag använder någon specifik effekt på särskilda spår så skriv 

gärna en lista i förväg. 
⁃ Extra produktions-element (fler stämmor, ändringar i arrangemang osv) ingår 

inte, men kan läggas till som en ytterligare tjänst. 
⁃ Editering (timing, pitchning) ingår inte, men kan läggas till som en ytterligare 

tjänst. 
⁃ Skicka bara mixfeedback som redan har diskuterats med ditt team/band, och 

skicka dessa från endast en mailadress. 

Stems 
- Säg till i förväg om du vill ha särskilda stems, instrumentaler eller andra mixar. 

Det går att lösa i efterhand men vid ett större antal filer så räknas det som en 
extra tjänst. 

Ring gärna när låten är redo för mix, så pratar vi om vilket sound du är efter och 
om du har några specifika referenser. 

MASTRING 

Filer 
- Skicka alla filer i minst 24-bit wav eller aiff. 
- Ha bara med kompression och limitering på masterbussen som du är 100% 

säker på ska vara där. 

Se till att bara skicka mixar du och ditt team är helt nöjda med. 
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KONTAKT 

Mail: info@davidengquist.com 

Hemsida: https://www.davidengquist.com 

Telefon: +46 725-424945 

Var dig själv och gör den musik du vill höra.
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