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Tommy ger dig indie
direkt i din Iphone
Så funkar det
Så här sänder Tommy
Ericsson live:
Via ett eget litet mixerbord tar han in ljudet från
artistens mixerbord och
blandar detta med egna
mikrofoner som fångar
omgivningsljud i lokalen.
Signalen från mixerbordet
trycks ihop i en kompressor för att ta bort de högsta ljuden som stör.
Genom ett vanligt USBljudkort hamnar ljudet i
datorn. Via ett enkelt program skickas allt sedan vidare till en streamingserver
hos arbetsgivaren och vidare till lyssnarna. Som
mest har det varit cirka
1 000 samtidiga lyssnare.
Internetuppkopplingen
lånar han ibland av arrangören. Men för det mesta
sänder han över 3G och
4G-nätet. Ljudströmmen
kräver bara en uppkoppling på 128 kilobit per sekund.

Tommy Ericssons hobby ger dig livemusik direkt
i din Iphone Webbradiokanalen Gimme Indie
sänder Interpols Stockholmsspelning direkt
Med enkel inspelningsutrustning och en vanlig bärbar dator är Tommy Ericsson Sveriges flitigaste sändare av livemusik på nätet.
Via sin egen webbradiokanal Gimme Indie har han
sänt fler än 100 livekonserter sedan starten för ett år
sedan. Allt på sin fritid. Till
vardags jobbar han med
mobil- och strömningstjänster för kunder som Telia och
Tele2. Och det utnyttjar han

för sin hobby. Företaget han
jobbar på låter honom använda servrar och bandbredd för att sända.
– Och jobbarkompisarna
hjälper till för att de tycker
att det är kul. Vi satt på kvällarna efter arbetstid och
gjorde Iphoneappen. Det
jag gör ger indirekt reklam
för företaget och jag vet att
vi fått in kunder den här vägen, säger Tommy Ericsson.
Den sjunde mars spelar

amerikanska indierockarna Interpol på Cirkus i
Stockholm. Det blir första
konserten Tommy Ericsson sänder direkt till Gimme Indies Iphoneapp.
– Jag tror att det var
mycket på grund av upplägget kring denna unika
livesändning som bandet
tackade ja.
JONAS
RYBERG

@METROTEKNIK.SE

Konserter att strömma från Gimme Indie

Junip på Iceland
Airwaves

Teenage Fanclub
på Trädgår’n

Britta Persson
på Södra Teatern

Magic Numbers
på Popaganda

Band of Horses
på Trädgår’n

Tommy Ericsson sänder livemusik på Gimmeindie.se.

Sibelco Nordic, som ingår i den belgiska industrimineralkoncernen SCR Sibelco, är en ledande producent av sand
och industrimineral. Med mer än 20 produktionsenheter och säljkontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Polen
och Ryssland är Sibelco Nordic marknadsledande vad gäller att utvinna, producera och distribuera industrimineraler
såsom kvartssand, fältspat, olivin och nefelinsyenit. Våra produkter används inom en mängd olika applikationer som
t ex glas, keramik, metallurgi, gjuteri, bläster, bygg & anläggning, värmeverk, sport & fritid samt miljöområdet. Då vi
är under utveckling och vår nuvarande säljare har fått nya uppgifter inom företaget, söker vi en ny medarbetare.

TEKNISK SÄLJARE
- med fokus på miljö och vattenrening
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I denna rekrytering samarbetar vi med Testhuset.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Bengt Libäck på telefon 0705-94 72 77.
Välkommen med din ansökan på www.testhuset.com så kontaktar vi dig inom kort.
Vi vill ha din ansökan snarast men dock senast den 15/2

Letar du efter en enkel och trygg
webbutik till ett lågt pris?
Prova gratis i 5 dagar
www.shopitoo.se/prova
För 59kr/mån får du en egen butik på nätet. Webbhotell samt stöd för kort- och fakturabetalning
ingår. Färdiga kopplingar till Payson, Paypal, Moneybookers, Prisjakt, Kelkoo, Pricerunner
och Fyndiq. Ingen bindningstid och utan extra transaktionsavgifter.
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