Effektplugins
Det finnes en vanvittig mengde VST effektplugins på markedet som enten kan kjøpes eller lastes
ned gratis. En del av de som er gratis er definitivt ikke dårlige av den grunn. Noen av de mest
anerkjente produsentene som lager gratis VST-plugins er:
•

Antress

•

Jeroen Breebart

•

Kjærhus

•

Melda

•

Platinium ears

•

Variety of sound

•

Voxengo

Her har jeg laget en samling av masse gode gratis plugins som du kan laste ned:
http://www.lydopptak.no/diverse/Gratisplugins.zip
Her er en nettressurs med tips om mange gode gratis plugins (det finnes mange andre tilsvarende
lister på nettet, bare google «best free vst plugins»):
http://www.musicradar.com/tuition/tech/the-27-best-free-vst-plug-ins-in-the-world-today-277953/1
Mitt tips er at du tester ut en del forskjellige plugins, men at du etterhvert prøver å finne noen
favoritter som du lærer deg veldig godt. Hvis livet blir en uendelig leting etter og uttesting av nye
plugins, blir det fort lite tid igjen til musikk.
Personlig er jeg av typen som foretrekker å bruke få plugins som jeg kjenner veldig godt. Jeg har
brukt mange plugins fra produsenter som Universal Audio (UAD) og Waves. Dette er anerkjente
produsenter som lager gode og dyre plugins. Etterhvert har jeg konkludert med at de koster mer enn
de smaker og har nå landet på følgende valg:
•

Image-line Maximus multibånds kompressor. Et veldig godt og allsidig verktøy som kan
brukes som gate, compressor, expander og limiter på enkeltkanaler eller på master. Ta en titt
på instruksjonsvideoene mine dersom du er interessert.

•

2caudio Aether reverb. Denne er ikke billig, men det er definitivt den beste VST-klangen jeg
har prøvd. Og kvaliteten på klangen er helt avgjørende for resultatet hvis man jobber med
vokal og akustiske instrumenter.

•

Alt annet jeg bruker er Voxengo plugins! De holder gjennomgående høy kvalitet, har flere
spennende løsninger og funksjoner jeg ikke har sett andre steder og er fornuftig priset. De er
mest kjent for EQ'er, compressorer og spectrum analyzers, men har også mange andre
nyttige verktøy som feks transient shaper, harmonizers og saturators.

14.01.2014, Olav S. Flaa, www.lydopptak.no

