Doremir släpper revolutionernade nytt
program för att skapa Lead Sheets från
ljudfiler
Prisvinnande utvecklare av musikprogram lanserar ScoreCloud Songwriter, där kompositörer och
låtskrivare snabbt kan notera sin music, så att andra kan spela.
STOCKHOLM, SVERIGE, 2a November, 2022 -- DoReMIR Music Research AB tillkännagav idag
lanseringen av ScoreCloud Songwriter, tillgängligt på Mac-datorer överallt. Mjukvaran hjälper
låtskrivare och kompositörer att notera sina sånger och vidareutveckla sina musikaliska idéer till en
sångskiss som andra kan spela.

ScoreCloud Songwriter är en fantastisk teknik! Det gör det så mycket lättare att
skapa lead sheets till mina beställda kompositioner.”
— Julia Kamanda, singer-songwriter

ScoreCloud Songwriter har banbrytande ny funktionalitet:
• Låtskrivare sjunger och kompar på ett instrument in I en enda mikrofon
• En kombination av AI-metoder separerar ut rösten från kompljudet i ljudinspelningen, transkriberar
musiken till noter, ackord och sångtext (på engelska). Resultatet kombineras automatiskt till ett
“Lead sheet” med meldinoter, sångtext och ackordssymboler
• Låtskrivare kan enkelt redigera sina noter i detalj, fixa eventuella avvikelser i timing eller tonhöjd,
redigera sångtexten, lyssna på det separerade sångljudet och välja mellan olika kompstilar och
trumkomp för att göra en sångskiss och pröva nya grepp
• Lead sheets med melodinoter, sångtext, ackord och komp kan delas med andra så att de kan läsa
och spela musiken
”Många etablerade och aspirerande låtskrivare är lysande musiker men brottas med att notera sin
musik för att göra det möjligt för andra att spela den,” förklarar Sven Ahlbäck, företagets VD. ”Vår
vision är att ScoreCloud Songwriter kan hjälpa låtskrivare, kompositörer och andra som jobbar med
musik, såsom utbildare och artister. Det kanske även kan inspirera musikälskare som aldrig trodde de
själva kunde skriva en låt. Vi hoppas detta blir ett oumbärligt verktyg för att skapa, dela och bevara
musik.”

Kompositören Julia Jordan Kamanda använde nyligen ScoreCloud
Songwriter för att hjälpa henne skapa lead sheets till mer än 20 av sina
kompositioner, beställda av en off-Broadway ungdomsteater i New York.
Se videon på: https://youtu.be/KhnqpVKEPpM

Spela in när du sjunger och kompar på
ett instrument in i ScoreCloud
Songwriter med en enda mikrofon. En
kombination av AI-metoder separerar
ljudet, analyserar musiken, transkriberar
sångtexten och kombinerar resultatet till
ett lead sheet med melodinoter,
sångtext och ackord.

ScoreCloud Songwriter har en gratis 10-dagars testperiod, och sedan en prenumeration på
$9.99/månad eller $99/år.

Om Doremir Music Research AB: Doremier Music Research AB är ett ledande företag inom
musikintelligens baserat i Stockholm. Programsviten från Doremir säljs under namnet ScoreCloud,
och visionen är att ScoreCloud ska bli den ultimata platformen för notationsbaserat musikskapande.
Doremirs unika teknologi låter användare enklare än någonsin fånga och digitalisera sin musikaliska
kreativitet. Teknologin bakom produkten är baserad på 20 års forskning i musikkognition. Företaget
har stöd från svenska och internationella investerare och har synts på CNN, Wired, Forbes, Sound on
Sound och The New York Times. En annan produkt från Doremir, Notysing, utnämndes till ”Cool Tool
Finalist” i internationella EdTech Awards. Besök hemsidan för mer information, eller kontakta VD
Sven Ahlbäck på info@doremir.com
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