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AKUSTISK GITARR

Kolla med din lokala musikhandlare för gällande priser! www.crafton.se

akustiska gitarrer
I Ibanez akustiska sortiment hittar du dom flesta kroppsformer, 
utsmyckningar och träslag du kan tänka dig. Oavsett om du är 
en ren rocker som vill spela unplugged eller en fingerpicker som 
bara nöjer dig med helsolida instrument så finner du allt detta i 
Ibanez utbud. 

AW-serien erbjuder helsolida gitarrer med superba ljudegens-
kaper, Montage gitarrerna ger dig det bästa utav båda världar med 
både dist och cleant ljud inom en switch räckhåll, Ambiance med 
en så kallad arched back motverkar rundgång effektivt. 
Exotic Wood med vackra träslag B-Band® pickup och sist men 
inte minst Ibanez signaturmodeller, där våra artister in i minsta 
detalj varit med och skapat deras drömgitarr. 

Detta är bara en bråkdel utav vad Ibanez kan erbjuda dig, så tag 
god tid på dig och se vilken ”ackegura” som blir din vapendragare.

JOe satriaNi-sigNatur
“I’ve been playing the JSA acoustic onstage with Chickenfoot this year 
and it feels great, plays great and, sounds wonderful. And, in all black, it 
looks so cool! It has outstanding projection, and an impressive dynamic 
range too, with a powerful clear tone essential for live performance. The 
JSA acoustic has a full and balanced sound that’s perfect for strumming,
soloing, or, delicate finger picking. It has good access to the upper frets, 
and the electronics make anything you play sound clear and natural.”

- Joe Satriani with Chickenfoot this year

JSA10-BK 10795:-

JSA5-BK 4695:-

steVe Vai-sigNatur euphOria
I det ändlösa sökandet att göra bättre instrument har vi modifierat
Steve Vais modell Euphoria genom att ändra elektroniken och val av träs-
lag i kroppen. Båda dessa element ger en rikare och mer rubust ton från 
instrumentet. I den nya Euphoria med ett Aura Preamp finns Steves fa-
vorit inställningar lagrade. Även om den gröna Euphorian hade sin egen 
personlighet, är den nya som en slags äldre men ändå yngre broder. 

EP10-BP 10795:-

EP5-BP 4695:-

NYHET!

NYHET!

Se specifikationer på sidan 34
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INTERVJU:  TOMAS EBY

3130 CRASH - MAGAZINE CRASH - MAGAZINE

D 
et var mycket musik när jag växte upp hos båda 
mina föräldrar. Pappa är ju musiker så det var rätt 
mycket jazz och klassiskt hos honom. Och Beatles 

förstås! Vi sjöng ganska ofta med pappa vid pianot också. 
Hos mamma lyssnade vi på all möjlig musik och där var 
det en hel del dans också! Jag kommer ihåg att jag gjorde 
”klassikern” och slog på kuddar och grytlock. Min morbror 
är också en musikalisk inspiration. Han spelade i band och 
jag var ofta och hälsade på honom i Köpenhamn. Vi bru-
kade ofta lyssna på plattor, mest Reggae och Hip Hop. Jag 
spelade piano en kort period när jag var liten men slutade 
tyvärr, vilket jag såklart ångrar idag. Det var mest trummor 
vid kommunala musikskolan som gällde. Sen södra Latins 
musiklinje och därefter ett år på CNSEA i Havanna. Sen 
dess har jag bara lirat på!

 
Du spelar både traditionellt spel med band som Calle Real 

där du också är sångare, samtidigt som du spelar i diverse 
pop/rock sammanhang med andra ord rätt olika groove och 
timing. Hur ser du på timing, tänker du eller förhåller dig på 
olika sätt beroende genre?

- ”Ja, det är alltid olika, beroende på genre och instru-
ment. När jag spelar traditionell son eller modern timba 
så har ju alla instrument sin speciella uppgift. Vissa ska 
driva medan andra ska följa. Ungefär som ett fotbollslag, 
där varje spelare har sin position! När det gäller pop/rock 
handlar det nästan alltid om att följa. Ibland hjälpa, fylla ut 
och självklart att ”limma” ihop grooven och kanske vikti-
gast av allt, förstå när man inte ska spela;). All sorts musik 
har sitt eget sväng och som slagverkare handlar det alltid 
om att anpassa sig. Öppna öron är ett måste!”

 
Hur ser du på de olika rollerna som sideman kontra front-

man? Förbereder du dig mentalt på samma eller skiljer det 
sig beroende på din roll?

- ”Det är viktigt att tänka på vem som står i centrum under 
en liveakt. Jag förväntar mig stöd från mitt band när jag ska 
fronta precis som jag är noga med att ge stöd åt en annan 

sångare/musiker när jag själv är sideman. Mentalt förbere-
der jag mig nog lite olika. När jag ska fronta och förbereder 
mig inför ett gig så har jag en tendens att bli lite ”inåt”. Jag 
måste vara i ett speciellt tillstånd om jag ska kunna driva 
en publik. När jag ska spela slagverk så har den största 
delen av förberedandet redan skett, i replokalen. När 
det väl närmar sig gig så räcker det oftast med att 
värma upp och ta en öl. 

 
Thomas säger att han älskar att spela in och att 

han haft turen att göra en hel del pålägg i olika stu-
diosammanhang.

Hur ser du på din roll i de sammanhang du gör 
pålägg och skiljer den sig mycket från din roll när 
du spelar live med trumslagare?

-”Vid liveinspelningar kan jag ju påverka sväng-
et så då brukar jag välja att lägga det som på-
verkar mest tillsammans med bandet. Det kan 
vara congas men ofta är kanske en tam-
burin eller shaker ett större stöd för 
bandet. När grunden väl är lagd 
gäller ju samma sak som när 
jag blir inkallad för att bara 
göra pålägg, nämligen att an-
passa sig och ”limma” ihop 
de olika instrumenten. Efter 
det så kan jag ibland göra 
mer ”målande” pålägg som 
till exempel windchimes om 
det behövs. En annan viktig 
uppgift är också att förstärka 
och lyfta arrangemanget som 
med till exempel shaker på 
vers och lyfta med tamburin 
på refräng.”

 
Vad i musiken lyssnar du 

och synkar ihop med?

- ”Det beror ganska mycket på soundet på inspelningen. 
Ibland passar det bäst att synka med hi-hat, ibland med gi-
tarr eller piano. Oftast ligger underdelningen i låten i något 
eller några instrument och då lyssnar jag på det.

 
I vilket förhållande lägger du timingen, varierar detta mel-

lan instrument, typ av musik eller vilken trumslagare du 
spelar med?

- ”Ja det är alltid olika. Självklart anpassar jag mig efter 
trummisen jag spelar med (om det finns en) men också  ef-
ter alla som är med i det musikaliska sammanhanget. Alla 
bidrar ju till timingen. Jag har haft  äran att få spela med 
många fantastiska trummisar som Per Lindvall, Janne Ro-
bertsson, Anders Hedlund, Harry Wallin med flera, och jag 
tror jag spelar olika, beroende på vem jag spelar med. Jag 
och Harry Wallin (Hoffmaestro, Calle Real) har ju spelat 
ihop sen vi var 15 år, så vi jobbar nog mycket som ”Ett 
instrument” när vi spelar, och det är mitt mål när jag spelar 
live med alla trummisar. Man hjälper varandra, anpassar 
sig och ger varandra den plats som behövs för att förstärka 
låten i så stor utsträckning som möjligt. Alla slagverksin-
strument behöver också sin egen individuella timing, men 
man kan väl säga att diskantiga instrument låter ofta bättre 
lite framför pulsen och basiga lite bakom.”

Några speltips, något man skall tänka på som trumsla-
gare när man gör percussion pålägg?

-”Det enda tipset jag kan ge är att man måste pro-
va sig fram. Om man lägger på ett instrument och 
det förhöjer låten så är ju allt bra. Men om man läg-
ger en shaker och det inte känns bra så pröva med 

en annan shaker. Ett annat 

INTERVJU:  TOMAS EBY

sound kan upplevas på ett helt annat sätt. Därför har jag en 
massa instrument. 

På inspelningar är det viktigt att ha många olika sorters 
shakers och tamburiner så att jag kan hitta det sound som 
behövs. Ibland ska det vara skitigt, träskigt och grusigt. Ib-
land soft, tight och fjäderlätt. Tänk också på att om ska du 
lägga en snabb 16-dels tamburin på en låt så kanske du 
behöver orka spela den tre eller fyra gånger i rad. Då är det 
viktigt att den är lätt! En annan anledning till att jag har så 
mycket olika saker är att jag älskar instrument.”

Vi lämnar Thomas så att han 
hinner med flyget till Israel 
där han skall spela med Calle 
Real. Han beskriver somma-
ren som rätt lugn men skall 
ändå spela i Norge, Tysk-
land m.m. Med artister och 
band som Timbuktu, Hoff-
maestro, Rasmus Fabers 
Rafa Orchestra. Lugn om 

man jämför an-
dra somrar, vill 
säga. 

- Per Burström

Thomas Eby har varit Meinl endorser rätt många år och vi har träffats några gånger. Oftast har det blivit i sam-
band med någon spelning eller i en paus så jag har inte lärt känna mannen bakom svänget. Jag visste bara att 
han var supertrevlig och spred glädje på scenen. Till slut kunde vi träffas, denna gång tillsammans med Mario 
från Meinl i Hotell Malmens foaje. Tiden var begränsad så det var bara att sätta igång med frågorna. Självklart 
blir första frågan, hur startade din musikaliska resa?

Thomas Eby: Slagverkare med 
mycket skinn på sin lyra!
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Ni skriver musiken tillsammans, kan du kort beskri-
va hur det går till?

-”Det mesta av materialet 
skriver vi tillsammans, ofta har Claus 
vår gitarrist eller jag några idéer som 
vi utgår ifrån och arbetar vidare med 
i bandet. Vi har alla våra roller. Claus 
till exempel är bra på det hårdare ma-
terialet medan Niels, bassisten, är som 
vår kapten som styr skeppet. Han har 
förresten gjort förproduktionen på den 
nya plattan. Själv bidrar jag mest med 
det melodiska och spelar även keybord 
på en del av materialet. Efter Iphone 
och Ipad kom har det blivit lättare och 
vi kan göra mer själva i replokalen.”

Var spelade ni in nya plattan?
-”Gitarrer, bas och sång spelades in 

i vår studio men alla trummor spelades in i Sörens och Car-
park North’s studio Yderlandet på Amager i Köpenhamn”

Arbetade ni mycket med trumljudet, är det mycket sound-
replacment eller är det Tama Bubinga-setet man hör på in-
spelningen?

-”Vi arbetade en hel del med trumljudet på den här plat-
tan. På Euphoria så spelade vi in en hel del själva och då 
var vi rätt gröna på det området. Det blev inte gjort helt 
ordentligt så på den plattan fick vi använda en del sound-
replacement. Dessutom spelade vi in låtarna en i taget så 
vi fick så att säga börja om för varje låt. Sedan dess har vi 
spelat in en mängd demos och lärt oss mer om hantverket. 
Dessutom har jag blivit bättre på att stämma trummorna, 
man skall känna sitt trumset för att få det att låta optimalt.

Vad det gäller soundreplacement så har Jacob Hansen 
stor erfarenhet av att mixa tung musik. Därför har han en 
tendens att göra soundreplacement mer än vad jag själv 
skulle gjort. Jag är ett stort fan av Abe Cunningham, Danny 
Carey, Josh Freese och Dave Grohl och jag gillar inte för 
hårt och komprimerat trumljud. Därför valde jag Tama 

Starclassic Bubinga som är det enda set som jag spelat på 
som låter akustiskt som om det är inspelat och mixat. Det 

är så mycket ljud i dom att det i stort sätt 
inte finns behov av soundreplacement, 
jag har till exempel aldrig gjort sound-
replacement på pukorna, dom låter helt 
suveränt bra. Jag har också nyss köpt en 
Starphonic Brass som låter grymt så det 
är på ett sätt en skam att vi använt en del 
replacement på virveln. Men den hörs 
eftersom replacementen är som en extra 
krydda.”

Vilka skinn har du på trumsetet?
-”Jag har använt Evans G2 skinn som 

slagskinn på pukorna och bastrumman 
har jag haft GMAD respektive ett RE-
MAD resonant skinn. På virveln labore-
rade jag mellan Power Center Rev  Dot, 

Genera Dry och HD.”

Du har en setup med Meinl cymbaler är det dessa du hade 
på inspelningen?

-”Jag är väldigt nöjd med min Meinl cymbalsetup som i 
huvudsak består av MB20. Sedan förra plattan har jag fått 
en deal med Meinl och det var en ”Dream come true” för 
mig. Min 15”-hihat är på samma gång våldsam och mjuk. 
Crasharna är lagom skitiga och 24”-riden har tydlig attack 
och snygg sustain. Har också en del GenX effektcymbaler 
och en Soundcaster Custom som skär snyggt genom gitarr-
väggen. Jag märker stor skillnad på cymballjudet på den 
nya plattan jämfört med den gamla.”

Vi önskar Jeppe lycka till och väntar på singeln som kom-
mer ut i augusti. Nya CD’n ”Feeding The Beast” kommer 
i oktober som förväntas att öppna fler dörrar för det ambi-
tiösa kollektivet Surfact.

-Per Burström

  Det danska bandet Surfact knockade mig med låten Absolutly Shameless från 2008. Rytmik i 
gränslandet mellan rock/pop/metal som kändes spännande i ett fack där man ofta hittar standard-
låtar man hört förr. Nu har det gått några år och bandet kommer med en ny platta inspelad av sam-
ma team, producent Sören Balser och Jacob Hansen på mix och mastering. Jeppe Sig Nielsen som är 
trumslagare i bandet, medlem sedan 2005, spelar en viktig roll i bandets sound och låtskrivande. Vi 
vill förstås veta mera om instrument, inspelningen och låtskrivande. 

JEPPE I SURFACT

-DANSK INTELLIGENT 
POP MED TUNGT SOUND!

INTERVJU: JEPPE SIG NIELSEN

Surfact: ”Feeding the Beast” 
Kommer i oktober
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JTS STUDIO-7 HÖRLURAR är speciellt framtagen för 
musiker som lever nära sin musik och vill ha en natur-
trogen ljudupplevelse med ett brett dynamiskt omfång 
över hela spektrat av toner. Oavsett om du själv spelar 
ett instrument eller lyssnar på klassisk, rock eller pop-
musik så reproducerar hörlurarna ett förstaklassigt ljud.

JTS STUDIO-7 HOVEDTELEFONER er specielt desig-
net til musikere, der lever tæt med deres musik og 
ønsker en naturlig lydoplevelse med et bredt dynamik-
område i hele spektret af toner. Uanset om du spiller et 
instrument eller lytter til klassisk, rock eller pop musik, 
så gengiver disse hovedtelefoner det til en førsteklas-
ses lyd.

                  .
Användningsområde

Studio och inspelning. 
Halvdämpad konstruktion med lågt 
utsläpp. Kabeln sitter endast i ena 
luren vilket ger fri arbetsyta framför 
bröstet.

Musikavlyssning. 
Tack vare hörlurens ljudkaraktär 
och den medföljande adaptern 
passar STUDIO-7 även bärbara 
musikspelare.

www.crafton.se

Digitaltrummor. 
Optimal för instrument som kräver 
högt ljudtryck i basregistret.

STUDIO -7
HEADPHONESSTUDIO -7

HEADPHONES
STUDIO -7

HEADPHONES

SPECIFICATION

Drive Unit: Super thin 40mm diaphragm driver with neodymium 
magnet • Frequency Response: 20~20,000 Hz • Impedance: 32Ω
• Sensitivity (at 1000Hz): 104 dB/mW • Input Connector: Gold-
plated mini stereo phone plug and 1/4” phone adaptor • Power 
Handling: 1W • Net Weight: 385 grams

Tyst och ostörd övning. 
Med sina isolerande egenskaper 
fungerar hörlurarna optimalt tillsam-
mans med JamHub Studio. 

 JTS STUDIO-7 HÖRLURAR är speciellt framtagen för lyssnare som vill befinna sig i musiken och eftersträvar en naturlig ljudå-
tergivning med dynamik och separation över hela frekvensomfånget. Oavsett om du använder den som en referenslur i studion 
eller som en lur för vanlig musiklyssning är det en lur som behagligt återger allt ifrån pop och rock till R’n’B och klassiskt, precis 
som det är inspelat. Mycket vikt har lagts på att återge de låga frekvenserna vilket är extra viktigt för dig som spelar instrument 
som digitaltrummor och elbas eller helt enkelt bara vill känna pulsen i en tung reggae-låt.

STUDIO-7 har en skön passform. Huvudbandet är lätt att justera och sitter med lagom spänst på ditt huvud så hörlurarna sitter 
kvar även när du lever dig in i musiken. De mjuka kåporna omsluter bekvämt dina öron och du glömmer bort att du har dem på 
dig. Den halvdämpande konstruktionen stänger ute alla störande ljud runt omkring dig, såsom smatter från pads, och gör också 
att de har lågt utsläpp av det du lyssnar på, ett måste då du vill tracka akustiska instrument eller sång i studion och vill slippa 
läckage. En halvdämpad konstruktion gör också att du kan ha lurarna på dig i timmar utan att det blir jobbigt för öronen.

Förpackningsdesign
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DIAMETER .512" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 15,3/8" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX7AFG

CLASSIC 5A FireGrain
169:-

DIAMETER .551" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX5AFG

CLASSIC 5A FireGrain
169:-

DIAMETER .590" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX5BFG

CLASSIC 5B FireGrain
169:-

DIAMETER .590" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX2BFG

CLASSIC 2B FireGrain
169:-

DIAMETER .595" HALS: LÅNG 3" WOOD: HICKORY
LÄNG: 16,5" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5BLAW

REBOUND 5B LONG
135:-

DIAMETER .565" HALS: KORT 2,25" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: F5AFG

FORWARD 7A FireGrain
169:-

DIAMETER .595" HALS: KORT 2,25" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: F5BFG

FORWARD 5B FireGrain
169:-

DIAMETER .565" HALS: LÅNG 3" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNG: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5AFG

REBOUND 5A FireGrain
169:-

DIAMETER .595" HALS: LÅNG 3" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNG: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5BFG

REBOUND 5B FireGrain
169:-

DIAMETER .565" HALS: LÅNG 3" WOOD: HICKORY
LÄNG: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5ALAW

REBOUND 5A LONG
135:-

.595 .565.595 .565.595

.590 .595.551 .590.512

DIAMETER .512" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 15,3/8" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX7AFG

CLASSIC 7A FireGrain
DIAMETER .551" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX5AFG

CLASSIC 5A FireGrain
DIAMETER .590" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX5BFG

CLASSIC 5B FireGrain
DIAMETER .630" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX2BFG

CLASSIC 2B FireGrain
DIAMETER .595" HALS: LÅNG 3" WOOD: HICKORY

LÄNGD: 16,5" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5BLAW

REBOUND 5B LONG

DIAMETER .565" HALS: KORT 2,25" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: F5AFG

FORWARD 5A FireGrain
DIAMETER .595" HALS: KORT 2,25" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: F5BFG

FORWARD 5B FireGrain
DIAMETER .565" HALS: LÅNG 3" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5AFG

REBOUND 5A FireGrain
DIAMETER .595" HALS: LÅNG 3" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5BFG

REBOUND 5B FireGrain
DIAMETER .565" HALS: LÅNG 3" WOOD: HICKORY

LÄNGD: 16,5" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5ALAW

REBOUND 5A LONG

.595 .565.595 .565.565

.630 .595.551 .590.512

DIAMETER .512" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 15,3/8" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX7AFG

CLASSIC 7A FireGrain
DIAMETER .551" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX5AFG

CLASSIC 5A FireGrain
DIAMETER .590" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX5BFG

CLASSIC 5B FireGrain
DIAMETER .630" HALS: MEDIUM 2,75" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/OVAL ARTIKELNAMN: TX2BFG

CLASSIC 2B FireGrain
DIAMETER .595" HALS: LÅNG 3" WOOD: HICKORY

LÄNGD: 16,5" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5BLAW

REBOUND 5B LONG

DIAMETER .565" HALS: KORT 2,25" WOOD: FIREGRAIN HICKORY
LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: F5AFG

FORWARD 5A FireGrain
DIAMETER .595" HALS: KORT 2,25" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: F5BFG

FORWARD 5B FireGrain
DIAMETER .565" HALS: LÅNG 3" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5AFG

REBOUND 5A FireGrain
DIAMETER .595" HALS: LÅNG 3" WOOD: FIREGRAIN HICKORY

LÄNGD: 16" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5BFG

REBOUND 5B FireGrain
DIAMETER .565" HALS: LÅNG 3" WOOD: HICKORY

LÄNGD: 16,5" TOPP: TRÄ/ACORN ARTIKELNAMN: R5ALAW

REBOUND 5A LONG

.595 .565.595 .565.565

.630 .595.551 .590.512
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