Tips og triks for å skrive en sangtekst
1) Velg et tema som fenger
- Prøv og finn et tema som er originalt (ikke oppbrukt)
- Skriv gjerne om hverdagslige ting
- Ikke vær redd for å prøve noe nytt eller snodig!
- Prøv å start med et tankekart eller lignende, slik at dere får alle idèene ned på papir
- Livet, døden, den store kjærligheten, vennskap, kjærlighetssorg osv. er temaer som alltid funker, hvis dere ikke kommer på noe annet.
2) Bruk enkle rim og rytme
- Ikke vær redd for å være tydelig i teksten, bruk enkle rim og enkle ord
- Det letteste er å bruke «ABAB-rim/kryssrim»
A I’ve found a reason for me
B to change who I used to be
A a reason to start over new
B and the reason is you
- Men du kan også bruke «AABB-rim/parrim»
A Vårnatten stille og sval
A Favner den slumrende dal
B Elvene i fjellene klanger
B Dempede, dyssende sanger
- Finner du ikke rim? Bruk rimord.com
- Finn en fin rytme, slik at det blir lett å sette melodi til teksten.
Skal det være en ballade? Eller skal det være en skikkelig tempolåt?
3) Vers
- Sangen skal ha 2 vers
- Versene skal ikke være for langt, ca. 4-5 linjer
- Fortell en historie, det kan være om en spesiell hendelse eller en spesiell person f.eks.
- 1. vers gir forhistorien, 2. vers skal utdype det du begynte på i 1. vers
- Verset trenger ikke alltid å rime
4) Refrenget
- Sangen skal ha 2 refreng
- Skal være på ca. 2-3 linjer
- Her kommer som oftest hovedpoenget frem
- Lurt å bruke rim i refrenget
5) Finpussing
- Er det noen rim du vil endre?
- Forteller versene det du ønsker?
- Er rytmen stødig og god?
- Noe du vil legge til? Eller ta bort?
- Er sangen for lang? For kort?
6) Finn en tittel
- Den må passe til historien
- Skape oppmerksomhet og fenge publikum
- Det enkle er ofte det beste

