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REMIXME: O novo formato de música digital permite que
você experimente cada música de uma forma nova
Herpers Publishing International apresenta um novo formato de música digital que permite
a cada ouvinte intervir na mixagem de uma música.

REMIXME permite acesso a cinco grupos de instrumentos individuais de uma música e
pode definir prioridades sem fazer a música soar ruim. Bateria, baixo, instrumentos,
vocais e vocais de fundo podem ser ligados ou desligados individualmente durante a
música, ou seu volume pode ser alterado.
Cada música se torna uma experiência individual. Você pode desligar as vozes ou
abaixá-las para poder cantar junto, ou pode desligar as guitarras para tocar junto com o
canto puro de seu artista.
A arte de cada músico em uma peça musical está, portanto, muito mais no foco do
ouvinte e do fã. Com um clique no botão SOLO, você pode desligar todos os outros
instrumentos e se concentrar apenas no músico individual.
O REMIXME Mixing Console foi programado para ser fácil de entender. A mixagem
original da música sempre permanece em primeiro plano e nunca pode ser alterada
além do reconhecimento.
O criador do formato e programador dos aplicativos, York-Patrick Herpers, usa suas
próprias produções musicais para demonstrar os vários formatos de aplicativos “Single”,
“Maxis Single” e “Album”. Todos os três formatos podem ser baixados gratuitamente na
Apple App Store, Google Play e Amazon Apps.
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O formato REMIXME pode ser gerado a partir de qualquer produção musical em prémasterização em apenas alguns passos. Usando a capa existente, é criado um aplicativo
individual que oferece aos artistas e gravadoras uma nova forma de marketing.

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick
Mais informações em:
http://www.remixme.club
Contato:
York-Patrick Herpers
team@remixme.de
Solicitada cópia livre de direitos autorais / espécime
ara York-Patrick Herpers:
Antes de fundar a Herpers Publishing International (2005), ele trabalhou como consultor
de novas mídias para a indústria musical alemã. Sonopress GmbH, PhonoNet GmbH,
Warner Music Germany e edel AG estavam entre seus maiores clientes. Seus
desenvolvimentos incluem estações de scanner para grandes casas comerciais, a Music
Promotion Network e Vendor Managed Inventory Systems. Como autor e editor, ele
desenvolveu, entre outras coisas, livros de jogos de tabuleiro, quadrinhos educacionais e
livros dobráveis para colorir. Ele viveu na Costa Blanca, no sul da Espanha, desde 2017 e
vende seus empreendimentos em mais de 6 idiomas no mundo todo.
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