DEMOSCENEN

- tackar Amiga·scenen tor smorjobbet.!
Nagot som gjorde Amiga sa intressant var att
den var den forsta allmant tillgangliga datorn
som klarade att producera verkligt bra musik,
men det var endast ett fatal personer som
klarade att gora nagot skapligt bra. I en del
utgavor av TEKNO framover kommer vi att
presentera musiker fran demomiljon runt
Amiga. Forutom artiklarna kommer vi att ge
dig massor med spannande saker pa CD:n
som medfoljer tidningen i form av ljudfiler,
bilder, texter och MPEG-video.
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AV ANDERS NORDBY

De oandliga diskussionerna om vilken
• -•
sam ar bast av PC
-eller Amiga kan vara fruktansvart trakiga . Faktum ar att
biigge maskinerna har sina anvandningsomraden och man
anvander den som passar bast.
Amiga-anvandarna har daremot haft en mycket speciell
demo-miljo vilken hade sin
storhetstid i slutet av 80-talet.
och fram till mitten av 90-talet.
Den fi:irste vi ska presentera ar Jesper Kyd fran The
Silents. sam nagra kanske
kommer ihag namnet pa. Han
ar kanske egentligen inte sa
kand for sin . musik. utan fi:ir
att ha ingatt i den legendariska
trion Kyd/Balle. De ar huvudmannen bakom beromda
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demos som Hardwired och
Global Trash och har dessutom
hallit techno-konserter pa
demopartys runt om i landet.
De gjorde ocksa en musikvideo.
Global Trash II. som visats pa
MTV Europe flera ganger.
Detta och mycket annat hittar
du pa CD:n som fi:iljer med
detta nummer av TEKNO - i
MPEG-video-format!
- Om det inte hade varit
fi:ir demomiljon vet jag inte vad
vi skulle sysslat med i dag. Det
kanns som om vi var den forsta
generationen som kom ut pa
«scenen» och fick professionella jobb inom var hobby, berattar Jesper Kyd fi:ir TEKNO.
- Scenen fi:irde samman
grupperna Crionics och Silents
och vi bi:irjade med att arbeta
med ett spel till Sega, Genesis
(Sub). Efter hand kom vi i
kontakt med spelforetaget
Scavenger och vi ftyttade till
Boston 1992 for att arbeta fi:ir
dem (Scavenger presenterades
i TEKNO nr 1/97, Reds anm) .
- Vad sysslar du med nu?

- Vi (Zyrinx') blev precis
utslangda fran var lagenhet pa
28th Street, Park Ave. New
York City. Men vi kommer
troligtvis ftytta in i en annan
kak om en vecka eller tva.
Vanligtvis skapar jag musik och
hanger ihop med Zyrinx/
Lemon. Jag ska snart gora
musiken till annu ett spel och
tiden jag har mellan spe len
anvander jag t ex till att skapa
techno- och dansmusik.
- Kan vi fa nagra detaljer
om festlivet dar borta?
- Tja, jag har varit pa ftera
«raves•• i LA. Den trevligaste
var nog i Mohave-oknen. Massor av sand och techno och en
harlig solnedgang! LA har den
basta ravescenen som jag
kanner till! Annars ar klubbarna har i NYC mycket bra!
- Hur har det varit att
arbeta inom spelindustrin?
- OK. Inget att klaga pa.
Jag har fi:ir det mesta jobbat
tillsammans med vanner. Bar a
det att jobba freelance har
varit mycket bekvamt.
- Vad ar det som ar sa speciellt med att skapa musik med
datorer? Hur bOrjade du?
- Min far kopte ett musikprogram fi:ir Commodore 64.
Electro Sound. Nagra manader
senare kande Mikael och jag
oss sa uttrakade att vi bi:irjade
leka med det (det lat helt forfarligt!). Sa kom Sound Monitor
ut (Chris Hiilsbecks program)
och jag bi:irjade skapa musik
fi:ir vara fi:irsta demos. Vi
kallade oss The Coax Crew. Da
kom Rockmonjtor och sa fick
jag Amiga (Deluxe Music och
So nix). Sedan hade det he Ia
satt igang!

PARTY HEMMA HOS KYO
OCH SAM/: Mikael Balle,
Kyd, Static och Guzzler.

Att skapa musik med
datorer har all tid fascinerat
mig mer an att skapa musik
med synthar. Dessa underliga
lj ud och sequencer-program
tvingar en till att se pa musik
fran en programmerares synpunkt. Jag tycker om spontaniteten i dessa galna musikprogram.
- Vad ar hemligheten bakom en bra demo-/gametune?
- Sa lange du verkligen ar
inne i din egen musik, oavsett
stil. sa blir musiken bra. Gor
nagot nytt och unikt sa ar du
pa vag!
- Vad gjorde att du drogs
till scenen?
-Jag visste inte mycket om
scenen forran jag bor j ade
skapa musik fi:ir demos. Demopartyn var det som startade det
hela. Vi upptackte gliidjen i att
skapa nagot.
- Vilket forhflllande har du
till demopartys i dag?
- Jag har varit pa ca. 10
demopartys genom aren. Mitt
fi:irsta party var i Sverige. Jag
kom pa andra plats i musiktavlingen. Mikael och jag akte
dit och dar motte vi Crux och
Guzzler fran The Thorments.
Jag skapade lite musik for
deras nya demo. Thorments
demo number 4. Senare kom
de med i Silents och Crux
kodade The Sound of Silents
musik-demon.
The Silents/Red Sectorparty i Gentofte i Danmark (vi
arrangerade det!) var en av
mina favoriter. medan den
varsta partyupplevelsen jag har
haft var ett Bamiga Sector
One-party i Holland. Vi hade
just gett ut var nya demo kallad
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Se de ktass;ska
Kyd/Battev;deorna GLOBAL
TRASH I och II pa
CD:n som medfotjer TEKNO!
••Danish Quality» da polisen
dok upp och avbrot partyt.
- Vad tycker du om
tiivlingarna pa dessa partys?
- Jag tycker om demotavlingar, men jag tror inte du
kan mata kvaliteten pa musik
och grafik i separata tavlingar.
Om en demo har bra musik
och grafik, sa betyder det
mycket vid rostningen. Jag
menar kod, grafik och musik
borde utgora en demos popularitet. Jag bryr mig inte sarskilt om musik- och grafiktavlingar.
- Kan du beratta nagot for
oss om den kreativa processen
som finns bakom en typisk Kydl
Balle-produktion?
- Ta t ex Global Trash 1
eller 2. Vi designade och regisserade dessa tillsammans. Nar
man ar goda vanner ar det
riktigt latt att arbeta tillsammans. Jag skrev merparten
av texten i demon och Mikael
gjorde paletten/fiirgerna som
anvandes. Jag stod fOr musiken
och Mikael fOr grafiken.
- • Varfor blev Hardwired
sa bra? Fastan det ar manga
ar sedan denna demo sag
dagens /jus menar manga att
det ar den basta Amiga-demon
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nagonsin.
- Jag tror att vi alia blev
fOrvanade over denna demo.
Det var den forsta co-produktionen fOr bagge grupperna och
vi jobbade verkligen tiitt tillsammans. Crionics gjorde all
programmering, bortsett fran
transformer pixel-rutinen som
gjordes av Guzzler. Silents
gjorde alit det andra. Sa varfOr
blev den sa bra? Jag tror vi
alia fOrsokte gora vart allra
biista. Vi arbetade valdigt hart
med introduktionen. Sionic anvii.nde paintbox fOr att skapa
merparten av grafiken till den
och scannade sedan in. Det var

sa manga otroliga «aldrig-settfOrut>>-rutiner fran de sex
kodarna att jag blev mycket
overraskad. Och jag visste med
en gang att detta skulle bli en
bra demo. Hardwired var en
milstolpe, som Mental Hangover. Det finns he it sakert
nagon som kan gora en battre
Amiga-demo. men med mindre
an att de ar minst 10 personer
som samarbetar (vi hade 6
kodare!), sa kommer den att
bli mycket svar att sla.
- Vilka drommar har du for
framtiden?
-Jag viii fortsatta att vara
kreativ, och prova nya saker
och nya sorters projekt. Internet ii.r t ex mycket intressant.
- Men har demos en
framtid utan Amiga? Kommer
PC-demos nagonsin narma sig
Amiga-demos?
- Det gor de sii.kert. Men
det kommer att ta tid innan de
ratta manniskorna (ungarna)
har ract med en PC. Men med

alia dessa nya grafikkort som
kommer kan PC-demos snart
bOrja att se riktigt bra ut. 30
FX-kortet (Voodoo) ar mycket
bra, men vi behOver en riktig
och allmant vedertagen standard!
- Vad kan du saga till dem
som Jangtar efter att involvera
sig i nagot liknande C64/
Amiga-scenen i dag?
- Satt i gang! Skapa en
egen seen! Scenen ar ett
valdigt bra stalle att bOrja pa
fOr man kommer ut i «det
verkliga livet». Jag ser det som
stallet dar jag bOrjade, dar jag
fick traning och blev en
musiker. Jag har en enorm
respekt fOr scenen. Och om
nagot lika stort som Amigascenen skulle skapas igen pa
en annan plattform skulle det
vara helt fantastiskt, slutar
Jesper Kyd.

Zyrlnx bestAr av David (Spy) , Karsten
(Murphy), Sami och Jasper Kyd. Se http://
www.lfl .ulo.no/-andersno/rm/asm.hlml
for mer information om del har projektet.

AV ULF HAANHAMMAR OCH
ANDREAS WALLSTROM (FOTO)

Partyt arrangerades i Rasundaskolan utanfor Solna i Stockholm,
den 12:e till 15:e juni 1997. Arrangorer var gruppen Dual Crew
Shining. Nar man val hade lyckats
ta sig till partyt fran tunnelbanestationen en bit bort var det dags
for den snabba incheckningen,
dar man fick fylla i sina personuppgifter pa en dator som korde
ett CGI-skript. lntractet var 200
kronor fiir killar och gratis for
tjejer.
Jag har inte varit pa nagot
Remedy-party sedan 1995, och
nagot som arrangorerna hade !art
sig sedan dess var att ha manga
lite halvt oseriosa tavlingar och
arrangemang. Annars kan det ju
latt bli trakigt att vara dar, om
man nu inte ska jobba med att
gora klart ett bidrag till nagon av
de stora tavlingarna. typ demo
eller musikmodul eller na't sant.
Bland dessa mindre arrangemang
som underhiill oss fanns mangafilmvisning, komponera en musikmodul pa 3 minuter, fotbollsturnering, stadtavling (!), tipsrunda samt att snabbast ata en chokladbit. Nar man inte var upptagen
med att delta i eller titta pa sant
kunde man kopa Jolt Cola, Coca
Cola. chips eller godis fran arrangorsbordet som var beman-

nat dygnet runt. Det var mycket
tydligt nar man gick runt bland
partyts besokare att den har
idealistiska varlden har kvar
mycket mer av passion och identitet an 90-talets datoranvandare
i allmanhet. Exempelvis sa fanns
det betydligt fler C64-agare an
Mac-agare narvarande, vilket ju
ar anmarkningsvart om man jamfOr dessa datorers tekniska specifikationer och deras marknadsandel. Men de C64-hackers som
var dar anvander fortfarande sina
gamla 8-bitare med 64kB RAM
och 1 MHz processorhastighet.
eftersom de helt enkelt tycker om
dem och kanner sig hemma med
dem. Man behover inte hanga
med i utvecklingen jamt. Den
gamla goda Amigan hillier ocksa
stallningarna mycket battre bland
de har passionerade idealisterna
an vad den gor ute pa marknaden.

KONTAKTPUNKTER
Som Tekno-kollegan Andre tog
upp i sin rapport fran The Gathering sa borjar dessa demopartys
mer och mer att utvecklas till
knytpunkter fiir alia mojliga sma
grupperingar av nordar. Den
tendensen marktes till en viss del
aven pa Party Remedy'97. Exempelvis sa fanns det nagra partybesokare som utnyttjade partyts
val fungerande lnternet-koppling
till att prata via IRC langa pass i
Strack. Men trots alit sa var partyt mest centrerat kring demos
och musik. I TG-rapporten skrevs
det ocksa om det okade inslaget
av tjejer. Det marktes daremot
inte sa mycket har. Den valkanda
IRC-flickan Zmulan var dar. och
aven gruppen ALT-GRRLS som
bestar av tva tjejer- men ovriga
narvarande kvinnor verkade tyvarr enbart vara flickvanner till
nagon av nordpojkarna.
Partyt flot pa i ett trevligt
tempo. Allvarliga problem uppstod dock under partyts andra
dag, samtidigt som fotbollsturneringen pagick. Delar av
Solnas lokalbefolkning slot
upp vid skolan dar partyt
hiills, och det blev brak
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mellan dem och de partybesokare
som stod utanfiir dorren fiir att
fa sig en valbehovlig nypa frisk
luft. Efter att polisen hade tillkallats lugnade alit ner sig.
Senare biirjade det bli
dags for partyts stora tavlingar.
Fast naturligtvis flyttades vissa
deadlines fram fOrst. Det har varit en tradition pa alia svenska
partyn sedan Horizon/Equinoxes
klassiska demoparty i Eskilstuna
1989. Det brukar alltid vara nagon tuff grupp, vars nya demo
alia viii se. som nervost kommer
fram till arrangorerna och sager
nagot i stil med: <<Hej, kan ni flytta fram deadline 30 minuter?
Mickes tuffa vektorrutin paverkar
andra delar av RAM-minnet varannan gang man startar vart
demo, om man inte haller i tangentbordskabeln och spottar mot
en svart katt tre ganger. Men vi
kan nog fixa den buggen om vi
far mer tid pa oss! Snalla, snalla.

snalla!». Jag menar, hur skulle
man kunna neka dem det?
Till sist kom de riktiga tavlingarna igang, ganska sent pa
kvallen. I *Wild Compon* (en tavling dar man far stalla upp med
vad som heist. gjort pa vii ken dator som heist) imponerade framst
gruppen ECHO OFF med en lang
ambitios video. *Amiga Intro*tavlingen stordes av en del tekniskt krangel, men TRONIX:s nostalgiska C64-hyllning pa Amigan
med akta SID-musik var kul att
s2. *PC Introna* var ganska vanliga med tunnlar och voxellandskap och flummig text, men Nocturnal fick till en intressant stamning och kansla i sitt bidrag.
I * Amiga Demo*-tavlingen
sag vi en he! del rorliga ljuskallor
fran Tulou, The Black Lotus och
Rebels. Tulou hade ocksa gjort
kameraakningar i sin tunneleffekt, vilket iallafall jag inte har
sett fiirut. Rebels gjorde ocksa

en trevlig vatteneffekt. En rolig
detalj var att larmet gick exakt
nar REBELS- demot tog slut, och
lokalen fick utrymmas. Det var
bara nagon utomstaende som
smallt av en smallare. sa alia
kunde snabbt ga in igen.
*PC Demo*-tavlingen gav oss
ett talangfullt designat bidrag
fran TPOLM. plus mer cyberhippieflumkansla fran Syntac
Terror. Sedan bi:irjade det bli
morgon den sista dagen pa partyt, och storbildsskarmen blev otydlig av alia solstraiar som letade sig in genom gymnastiksalens
fiinster. Men det fanns inga mi:ijligheter att dra fOr dessa fiinster.
sa till sist gick *C64 Demo*-tavlingen av stapeln. Har hade gruppen ALTER gjort det mest serii:isa
bidraget. med sina vector doughnuts och andra effekter som ar
svara att programmera pa en sa
alderstigen dator.
Priserna i de olika tavlingar-

na varierade fran nagra hundra
kronor till nagra tusen. samt j
nagra fall lnternet-abonnemang.
Som en rolig parentes kan namnas att norska gruppen Nocturnal
lyckades vinna tva svenska lnternet-abonnemang, vilket kanske
inte kandes belt ratt fi:ir dem ...

RERA M6JLIGHETER
Party Remedy'97 var ett mycket
roligt party dar jag och Andreas
hade riktigt kul. Om ni sjalva viii
aka pa demoparty sa bar jag goda
nyheter. Demoarets tva sti:irsta
arrangemang narmar sig med
stormsteg. Finska Assembly
<WWW.assembly.org> arrangeras i augusti, och danska The
Party <WWW.theparty.dk> arrangeras i december. The Party
blir verkligen av i ar igen. trots
deras slogan <<The end of an era»
fi:irra aret. Kanske ses vi i Finland
eller Danmark?

«Netty»
«0-A-1» by Syntax Terror
«Stulet» by Permo Bror

AMIGA DEMO
1.
2.
3.
4.

«Paranoid» by Rebelr
«Moonwalker» by Tulou
«Panacea» by TBL
«Flop» by DCS

C64 DEMO
1. «Alternation» by Alter
2. «X-tiler» by Lamex
3. «Winning lntro II» by Dual Crew Shining
4. «Demo 3 du vet.KM» by SS Satan Sonr

PC 64K INTRO
1. «Lite» by Nocturnal
2. «Piglet» by Loop
3 «Vroom» by Norrke Fabler

AMIGA 40K INTRO
1. «Decication to Tronix» by OUt/Factor
2. «Guru» by Tulou

AMIGA

&

PC DENTRO

1. «Thingumabob» by Subrpace & C-Lour
2. «Dentro» by Syntax Terror
3. «flop hidden part» by DCS
4. «llltrip» by Vector

MULTICHANNEL MUSIC
1. «Back To Baric» by lito/Candela & tPOLM
2. «Daft Overload» by Nortair/Echo Ott
2. «Smutrguta tomater» by Balrog/tPOLM
4. «Sick Mindr» by Phreak/Phobia

4-CHANNEL MUSIC
1. «Acid Danren» by Stetto/SSP
2. «Firh Ftaker» by Loonie
2. «Lowtunk» by flare/Groove
4. «Diz & Oat» by A'r/Sway

GRAPHICS
1. «Funglejunk» by Jamram/Vector & Fineue
2.
3.
4.
4.

«Aquadream» by Deone - - - - - - - - - '
«Vandringralbatrou» by Frame/C-Lour & Euence
«Another» by Pad/LED & SSP
«Software Jam» by Syltax Error

ALTERNATIVE GRAPHICS
1. «AquaRelaxation» by Deone
2. «Silent Statuer» by Wolf/Wrath Derign
3. «Slicad» by Heinrich
3. «Spiced» by Sunday/Tpolm

RAYTRACING

1. «Good tor you» by Skutt/LED
2. «Dragon» by Alien/Probe
3. «A Virion» by Tudor
4. «Room» by Snurkir/DCS & Agamemnon/LED

WILD COMPO
1.
2.
3.
4.

«Remedy '97 memorier» by Echo Ott
«Hiten» by I. me and myrelt
«Starchild» by Danko
«Syttax error» by Kiwi & Walker
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