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Od słowa do słowa

N

ie po to wydajemy
[na pożarcie] własny
magazyn, abyś kupował produkty wyłącznie z naszej oferty. Nie po
to poświęcamy czas na wymyślenie kilku słów skierowanych
do Ciebie, aby przekonać Cię,
jacy jesteśmy fajni. Choć jest w
tym ziarno prawdy :)
Magazyn wydajemy po to, aby
zainspirować Cię Drogi Czytelniku, obudzić Twoje pasje,
wesprzeć i pomóc, a czasem
sprowokować…
Zerknij na dział Stan rzeczy
gdzie znajdziesz nowinki, promocje, nowe technologie i w

ogóle na wszystko, co nowoczesne i najnowsze. Jeśli jesteś
klawiszowcem, zainteresuje
Cię dział Uderz w klawisz.
A jeśli myślisz o własnym studiu, sięgnij po tekst w dziale
Nagraj muzę. A gdy grasz lub
zamierzasz grać na gitarze,
pośpiesz do działu Szarpnij w
strunę.
Liczymy, że chętnie przeczytasz Z poradnika wujka
Piotrka, gdzie czeka na Ciebie
cały zestaw dobrych rad. A gdy
nie zamierzasz niczego czytać,
popatrz na obrazki :)
Jesteśmy obiektywni. A gdy w
tym obiektywizmie będziemy

subiektywni, zapamiętaj, że to
tylko Twoja wyobraźnia :)
Poczytaj, zagraj i nagraj to z
nami!
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stan rzeczy

RØDE – branżowa marka typu „lovemark”
Bywają marki, które od razu lubimy. Sztaby ludzi
kreują w nas potrzeby, bez których trudno się obejść.
I jak tu potem żyć, nie sięgając po produkt A czy R.
Tak. Røde to idealny przykład marki, która potrafi
odnaleźć się na zatłoczonym rynku i zaskakiwać
coraz fajniejszymi pomysłami. Producent przeznacza
ogromne środki finansowe na badania i rozwój, stale
udoskonala park maszynowy (roboty!), nic więc
dziwnego, że w dziedzinie branżowych innowacji
miewa się wyśmienicie. Weźmy np. funkcję „High
Frequency Boost” w mikrofonach Stereo Videomic
X oraz w NTG4/4+, która sprawdza się przy
pracy z osłoną przeciwwietrzną. Podbija wysokie
częstotliwości eliminując efekt osłabiania wysokiego
pasma wywoływanego przez osłonę. Inny, genialny
w swojej prostocie pomysł, to wbudowana bateria w

Przyszłość należy do AVB

Złote jajo Munro
Sonic

Znana i nieznana marka
Aguilar

Czarne, wykwintne monitory EGG 150 to prawdziwe złote jajo dla koneserów, bo tylko garstka
inżynierów, producentów
a także melomanów
wie, jak bardzo geometria obudowy głośnika
wpływa na zniekształcenia reprodukowanego
dźwięku. Dlatego Andy
Munro zamknął głośniki
w syntetycznej obudowie
przypominającej jajo dinozaura, pozbywając się
problemu równoległych
powierzchni drewnianych
skrzyń, które, jak wiadomo,powodują efekty
dyfrakcji i tworzą niepotrzebne rezonanse zniekształcające dźwięk.
Wyniki tego zabiegu są
o s z a ł a m i a j ą c e: dźwięk
wydobywający się z EGG 150 jest

Stało się. Oto amerykańska
gwiazda - marka Aguilar w
naszej ofercie. To marka,
która od samego początku
swojego istnienia dostarcza
basistom bezkompromisowych systemów do nagłośnienia gitary basowej. Od chwili,
w której Aguilar zaprezentował
swoją flagową głowę DB750, nie
tylko podbił serca basistów, ale
też zdobył trwałe miejsce w
ścisłej czołówce producentów
wzmacniaczy basowych. Chociaż
najnowsza głowa DB751 waży 19
kg (podobnie, jak jej protoplasta),
w świecie ultralekkich wzmacniaczy radzi sobie wyjątkowo dobrze.
Inny kluczowy produkt spod znaku Aguilar, kolumna GS112, stała
się ikoną kompaktowej kolumny
basowej izyskała status jednej z
najczęściej kupowanych kolumn
na „jednej dwunastce”.
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niespotykanie przejrzysty, odsłaniając przed słuchaczem najdrobniejsze szczegóły brzmienia, jednocześnie zachowując spójność
miksu.
Tekst: Konrad Majchrowski

SL-AVB-MIX

mikrofonie NTG4+, pracująca przez 150 godzin (sic!)
i ładowana przez USB. Podążając tropem komfortu
użytkowania nie można pominąć obszernego pakietu
uniwersalnych akcesoriów, np. LAV-HEADSET, dzięki
któremu mikrofon typu Lavalier można zastosować
jako mikrofon nagłowny. A dzięki przejściówkom
montażowym można zamontować mikrofon
nakamerowy na tyczce BoomPole. Poza tym, jak
każda pożądana marka, RØDE to marka bardzo
designerska i dobrze pasuje do odbiorców ze sporymi
potrzebami estetycznymi. No i 10 lat gwarancji na
większość urządzeń Røde!
Tekst: Przemek Wiśniewski

Nie oznacza to, że Aguilar oferuje tylko kolumny. Według zasady
„jeśli masz coś zrobić dobrze, zrób
to sam”, producent rozpoczął produkcję własnych efektów basowych i pickup’ów. Teraz całą drogę
dźwięku, od struny do ucha, można ubrać w sprzęt marki Aguilar,
co jest bardzo wygodne i praktyczne. Tym bardziej cieszymy
się, że zostaliśmy wyłącznym
dystrybutorem produktów marki
Aguilar w Polsce.
Tekst: Hubert Miziołek

Już nikogo nie dziwi, że we wszystkich studiach
nagrań, a nawet na scenie, pracuje się „cyfrowo”. Cyfrowe stoły mikserskie to standard,
więc czemu nie pójść krok dalej i nie przesyłać
sygnału audio za pomocą protokołów sieciowej transmisji danych? Giganci z wielu branż,
np. IT, samochodowej, elektronicznej i wreszcie pro audio, rozpoczęli prace nad ujednoliceniem wielokanałowej, strumieniowej transmisji audio- wideo z uwzględnieniem pełnej
synchronizacji i możliwie najniższej latencji.
Efektem jest otwarty standard AVB (Audio
Video Bridging), w którym cyfrowa transmisja
audio odbywa się przy pomocy standardowych
sieci Ethernet. Te z kolei bazują na popularnym
okablowaniu Category 5e lub 6. Wynika z tego
wiele korzyści, które czynią samą obsługę dużo
łatwiejszą, np. oferują możliwość przesyłu
wielu strumieni audio, eliminacja opóźnień czy
automatyzacji procesu konfiguracji. Sam fakt
transmisji cyfrowej zapewnia znakomite parametry przekazu i idealną wręcz reprodukcję
sygnału. Teraz dużo łatwiej jest odróżnić prawidłowy sygnał w postaci ciągu zer i jedynek
od zakłóceń, które w przypadku tradycyjnego
sygnału analogowego niejednokrotnie zacierają się.
Przekonanie, że standard szybko się upowszechni, pchnęło amerykańską firmę PreSonus, producenta cyfrowych
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konsolet nowej generacji, do zaimplementowania AVB w swoich urządzeniach.
Pierwsze udogodnienia widać już w stołach
RM z dostępną nową kartą rozszerzeń SL-AVB-MIX (wymagany jedynie update firmware’u
do najnowszej wersji). Nowa funkcjonalność
pozwoliła zastąpić połączenia typu Snake pojedynczym kablem ethernetowym (popularna
skrętka) i skomunikować dowolny mikser StudioLive AI (FOH) z dowolnym modelem stołu
StudioLive RM na scenie! Stoły można łączyć
bezpośrednio kablem CAT5, a bezprzewodową,
zdalną kontrolę realizować w oparciu o router i
dołączone do urządzeń adaptery Wi-Fi USB lub
przewodowo, z wykorzystaniem jednego z rekomendowanych switchów AVB. Konfiguracja
ta nie tylko przekształca stół RM w stagebox
do instalacji na scenie lub pomieszczeniu do
nagrywania, ale również w niezależny, kontrolowany bezprzewodowo mikser monitorowy.
Możliwość kontroli przedwzmacniaczy, włączania/wyłączania zasilania Phantom +48V
czy odwrócenia polaryzacji w mikserze RM jest
możliwe bezpośrednio z pozycji mikserskiej
(FOH). Routing torów sygnałowych w sieci
obejmuje do 32 wejść miksera scenicznego, takiej samej liczby kanałów miksera FOH, wyjść
głównych L/R i wejścia Talkback miksera FOH.

pisywania i przywoływania scen (ustawień)
wspólnie dla mikserów w sieci lub oddzielnie
dla miksera scenicznego RM. Na tym jeszcze
nie koniec... Otóż dostęp do 16 dodatkowych
torów Aux z kompletnym przetwarzaniem Fat
Channel (procesory dynamiczne i korekcja), w
tym pogłosu i opóźnienia FX z pozycji mikserskiej oraz możliwość bezprzewodowej kontroli
za pomocą iPada, iPhone’a lub laptopa z Windows i OS X uzupełniają listę innowacji wymyślonych na podstawie protokołu AVB.
Nie ma już odwrotu. Kiedy takie tuzy z branży,
jak TC Group, Yamaha, Beyerdynamic, Sennheiser, PreSonus czy Shure współpracują w celu
stworzenia systemu wielokanałowej transmisji strumieniowej, wiedz, że dzieje się coś ważnego. Drogi czytelniku, prawdziwa eksplozja
pomysłów wykorzystujących
protokół sieciowej transmisji sygnału jest dopiero przed nami!
Tekst: Patryk Korzonkowski

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość za-
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IK nie tylko dla „AJfonowców”

Wakacyjne premiery

Czy nie jest tak, że większość użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android w pewnym momencie nie zazdrości „ajfonowcom”? Na przykład w
sytuacjach, w których dowolny hardware lub software nie współpracuje z urządzeniem na Androidzie (a
może zdarzają się sytuacje w drugą stronę?).
Wtedy sfrustrowani „androidowcy” jeszcze bardziej zazdroszczą „ajfonowcom” dostępu do fajnych gadżetów. A
gdy chodzi o tworzenie muzyki
na urządzeniach przenośnych,
kwestie te nabierają jeszcze
większego znaczenia od pierwszych słów Bell’a wypowiedzianych przez telefon w 1876 roku:
„Mr. Watson, come here, I want
to see you”. Do tego jeszcze kłopot z latencją, spędzający sen z
powiek wyścigowym gitarzystom…

Multimedia z iRig UA - uniwersalnym, cyfrowym procesorem efektów i interfejsem w jednym, który działa
przy prawie zerowej latencji z aplikacją AmpliTube na
wszystkich urządzeniach z Androidem 4.0 lub nowszym, obsługujących tryb host/USB OTG. Uff… teraz
radość z efektów przetwarzanych w wysokiej jakości,
w czasie rzeczywistym i na dowolnym urządzeniu z
Androidem jest uzasadniona!

I tutaj z pomocą „androidowcom” przychodzi firma IK

Tekst: Przemek Wiśniewski

iRig UA rozwiązuje kłopot Androida z fragmentacją systemu i latencją poprzez przeniesienie całego
przetwarzania do zewnętrznego akcesorium. A to za
sprawą innowacyjnego procesora sygnałowego (DSP)
i aplikacji AmpliTube UA. DSP to wynik technologii
mobilnego modelowania najnowszej generacji, która może być sterowana poprzez aplikację AmpliTube UA. Ta z kolei kusi łatwym w użyciu graficznym
interfejsem, ogromem możliwości zmiany ustawień
zestawu i natychmiastowym zapisem lub wczytywaniem presetów. Od czasów iRig UA żaden gitarowy
„androidowiec” nie zazdrości już „ajfonowcom”.

Czy sezon ogórkowy to prawda? Wysyp nowości, którymi będziemy cieszyć się w
wakacje, całkowicie temu przeczy.
M-Audio CODE.
Nowa seria klawiatur sterujących
(USB/MIDI) w wersji 25, 49 i 61 klawiszy. Każdy model posiada m.in.:
16 dynamicznych padów perkusyjnych, X/Y Touch Pad, kontrolery
kołowe Pitch-Bend oraz Modulation. W zestawie Ableton Live Lite
oraz syntezatory AIR Music Tech’s
Loom & Hybrid 3.
Sugerowane ceny detaliczne brutto: CODE 25 – 890 zł, CODE 49 –
1150 zł, CODE 61 – 1330 zł

M-Audio DELTABOLT 1212
Najnowszy, profesjonalny interfejs audio, ze złączem Thunderbolt zapewniającym mega szybki
transfer danych. Na pokładzie:
preampy Octane-X, Full duplex,
podwójne wyjście słuchawkowe,
po 8 kanałów na wejściu i wyjściu
z DB-25.
Sugerowana cena detaliczna brutto: 1870 zł

AKAI TOM CAT.

AKAI TIMBRE WOLF.

Wspaniale wykonana, analogowa
maszyna perkusyjna z wbudowanymi brzmieniami perkusyjnymi.
Pozwala tworzyć świetnie brzmiące sekwencje perkusyjne przy wykorzystaniu znajdujących się na
pokładzie brzmień perkusyjnych
oraz wbudowanego sekwencera
krokowego.
Sugerowana cena detaliczna brutto: 990 zł

Analogowy syntezator polifoniczny (4 głosy) z 25 klawiszami
i 32-krokowym sekwencerem.
Solidne i eleganckie wykończenie
przywodzi na myśl kultowe syntezatory analogowe. Sugerowana
cena detaliczna brutto: 1890 zł

Promocyjne gratki
TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme.

Darmowa aplikacja
PluralEyes Express
Kup jeden z poniższych mikrofonów Røde i zyskaj za darmo
aplikację PluralEyes Express do
synchronizacji dźwięku. PluralEyes Express pozwala na synchronizację do 10 różnych plików z
dźwiękiem i obrazem o całkowitej
maksymalnej długości 30 min. i
jest w pełni zgodny z programami
do montażu nieliniowego: Adobe
Premiere Pro, Final Cut Pro X i Final Cut Pro 7. Modele mikrofonów
biorących udział w promocji: VideoMic GO, VideoMic, Video- Mic
Pro, Stereo VideoMic, VideoMic
Pro Rycote, Stereo VideoMic Pro,
Stereo VideoMic

PPunkt wyjścia do studyjnej perfekcji na koncertach.
Limitowana wersja flagowego procesora VL3 zaskakuje możliwością wczytania do 100 podkładów audio z
akompaniamentem, funkcją automatycznego sterowania efektami, rejestratorem występów na żywo oraz
kompletnym torem wokalnym, z procesorem harmonii nowej generacji, całą gamą efektów gitarowych
TC Electronic i skutecznym 3-frazowym looperem. Sugerowana cena detaliczna brutto: 3490 zł

Estradowe
mikrofony
dynamiczne
MP-75 i MP-76

za darmo..
X, NTG1, NTG2, NTG4, NTG4+,
NTG3, i-XY, Lavalier, PinMic.
Oferta ważna do 31.12.2015

Zakup procesora TC Helicon
Play Electric lub Play Acoustic
uprawnia Cię do otrzymania
mikrofonu MP-75 GRATIS. A zakup
procesora TC Helicon VoiceLive
Touch 2 uprawnia do otrzymania
mikrofonu MP-76 GRATIS. Zakupy
możesz realizować w dowolnym
sklepie muzycznym na terenie
całego kraju.
Oferta ważna do 31.08.2015 lub do
wyczerpania zapasów.

RME Babyface PRO.

2box TrigIt.

Nowy, 24-kanałowy interfejs wykonano z jednego odlewu aluminium.
Wyposażony w 2 wejścia i 2 wyjścia analogowe XLR, 2 wejścia jack 1/4”,
2 wyjścia słuchawkowe (jack 1/4” i jack 1/8”), na obudowie: cyfrowe wejście i wyjście optyczne (S/PDIF/ADAT) i gniazdo dla kabla breakout ze
złączami MIDI IN/OUT. Obsługa częstotliwości próbkowania do 192 kHz.
W zestawie: karta, TotalMix FX,
najwyższej klasy cyfrowy mikser,
router sygnałowy, unikalny zestaw
wskaźników i analizatorów DIGICheck.
Interfejs może działać w trybie Standalone lub przy podłączeniu do komputera wyposażonego w port USB
2.0/3.0. Sugerowana cena detaliczna: 3290 zł

Nowa linia triggerów do bębnów
akustycznych. W serii: stereofoniczny trigger dla werbla i tomów
oraz specjalny trigger dla bębna
basowego. Triggery kompatybilne
są z niemal wszystkimi elektronicznymi modułami perkusyjnymi
i zoptymalizowane do współpracy z modułem dźwiękowym 2box
DrumIt Five. Zapewniają błyskawiczną reakcję na uderzenie, naturalną dynamikę i stałą precyzję
wyzwalania sygnałów. Wyposażo-

ne w standardowe złącze stereo
jack 1/4”.Sugerowana cena detaliczna brutto: 1150 zł (cena za zestaw triggerów).

UWAGA! Wszystkie produkty znajdziesz w najlepszych sklepach muzycznych w kraju.
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Rwący temat

nagraj muzę

RØDE. Naturalny wybór na
wakacje.
Większość z nas lubi robić zdjęcia i przy okazji nagrywać.
Często, na zasadzie jajka i kury, nie wiadomo, co jest
istotą sprawy: statyczny obraz czy film z dźwiękiem.
A może jedno i drugie?

O

czywiście, że jest to możliwe, tylko trzeba pamiętać, że aparaty fotograficzne i kamery potrafią perfekcyjnie odwzorować nieruchomy i ruchomy obraz, ale z dźwiękiem kompletnie sobie
nie radzą. Nie ma problemu, jeśli ktoś wybiera nieme kino.
Ale przecież chodzi o to, aby ten ruchomy obraz przemówił
potem do nas z taką samą siłą i ekspresją, z jaką przeżywamy to, co właśnie nagrywamy. Jak tego dokonać? Zamontować zewnętrzny
mikrofon!

typu „głębia dźwięku”, czas
sięgnąć po Stereo VideoMic
Pro.”

VideoMic Go

kowników.
Poszukiwaczom niedrogich, najprostszych modeli bez dodatkowych opcji
ustawień audio, dedykowany jest monofoniczny, superkardioidalny mikrofon typu shotgun VideoMic Go w cenie 335 zł. Zasilany jest z gniazda
w aparacie/kamerze i posiada zintegrowany uchwyt elastyczny Rycote
Lyre. Na ten model Røde daje 2 lat gwarancji, a Audiostacja dorzuca jeszwydanie 1, Lipiec

Dla tych, którzy lubią mieć większą kontrolę nad nagrywanym dźwiękiem, dobrym rozwiązaniem jest monofoniczny mikrofon o charakterystyce superkardioidalnej VideoMic Rycote w cenie 450 zł. W odróżnieniu
od poprzedniego modelu, posiada
wbudowany, dwupoziomowy filtr
górnoprzepustowy oraz funkcję
„level control”. Mikrofon zasilany jest baterią 9V, ma włącznik
i zintegrowany system antywstrząsowy Rycote Lyre, a producent udziela na niego aż do 10 lat
gwarancji! Droższym rozwiąza-

„Gdy mowa o zagadnieniach

Wprawdzie wybór mikrofonów jest ogromny i pasuje do każdego budżetu, jednak to nie upraszcza procesu podjęcia decyzji o zakupie. Stoją za
tym rozterki typu: wybór marki, rodzaju gwarancji, wsparcia, wyglądu
i wszystkich tych magicznych funkcji samego mikrofonu, które mają
sprawdzać się w boju.
Australijski producent mikrofonów Røde, kto wie, czy nie testowanych
na australijskim interiorze, w cieniu eukaliptusów czy przy gmachu opery
w Sydney, zdaje się rozumieć wszystkie wątpliwości zagubionych użyt-
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cze dodatkowy rok. Czy to nie jest doskonałe rozwiązanie dla osób,których przygoda z dźwiękiem i obrazem właśnie się zaczyna?

niem jest nakamerowy mikrofon
monofoniczny typu shotgun VideoMic Pro Rycote w cenie 920
zł. Broadcastowa jakość dźwięku,
znacznie większa czułość i niższe
szumy własne zadowolą zaawansowanych amatorów i profesjonalistów. Mikrofon ma wbudowany
włącznik, dwupoziomowy filtr
górnoprzepustowy i trójpozycyjny
„level control”, posiada też zintegrowany system antywstrząsowy
Stereo VideoMic Pro
Rycote Lyre. Zasilany jest baterią
9V. Na ten model producent także udziela aż do 10 lat gwarancji.
Tam, gdzie mowa o poważnych zagadnieniach typu „głębia dźwięku”,
najwyższy czas sięgnąć po mikrofon stereofoniczny (XY) Stereo VideoMic Pro w cenie 920 zł. To prawdziwie profesjonalne urządzenie rejestrujące dźwięk ze studyjną jakością i zadziwiające niewielkimi wymiarami.
Posiada wbudowany dwupoziomowy filtr górnoprzepustowy, trójpozycyjny „level control” i dwie parowane kapsuły pojemnościowe. Zasilany
jest baterią. Standardowo można cieszyć się 10-letnią gwarancją producenta.
Uwaga, podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.
Tekst: Przemek Wiśniewski

www.audiostacja.pl

PreSonus Studio One 3. Święty Graal
odnaleziony?
Założę się, że po pewnym czasie improwizowania na
instrumencie, zaczynasz (tak, jak większość muzyków) myśleć o zrobieniu kolejnego kroku. Chcesz zacząć rejestrować muzyczne pomysły lub ulotne chwile
spędzane podczas prób z zespołem. Zaczynasz śnić o
skomponowaniu, nagraniu i wyprodukowaniu materiału na platynową płytę. Dobra Twoja!

O

becnie większość sprzętu nagraniowego ma
swoje
odpowiedniki
w postaci wirtualnej i
może pracować jako aplikacja czy
wtyczka w komputerze. Zapomnij
o drogich profesjonalnych studiach wypełnionych wymyślnym
sprzętem, lepiej zaprenumeruj
nasz magazyn ;-) I dowiedz się,
jak szybko i łatwo skonfigurować
swój własny system do nagrywania i edycji dźwięku dla zespołu
lub jednej osoby będącej wykonawcą lub producentem.
Jeśli zamierzasz oprzeć swoje domowe studio na komputerze (a
zakładamy, że tak właśnie jest)
kluczową sprawą będzie wybór
cyfrowej stacji roboczej DAW (ang.
Digital Audio Workstation). Programy tego typu, często określane jako sekwencery, umożliwiają
nagrywanie, edycję, aranżację i
miks ścieżek audio i MIDI. Jedna z
najprężniej rozwijanych platform
tego typu doczekała się właśnie
kolejnej odsłony. Drogi czytelniku,
przed Tobą PreSonus Studio One
3.
DAW, który w wersji Artist (porównanie funkcji wersji S1 znajdziesz na naszej stronie www)
oferowany jest bezpłatnie z kartami i mikserami amerykańskiego
producenta, zachwyca natywną
grafiką o wysokiej rozdzielczości
(high-dpi) oraz intuicyjnym wie-
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lodotykowym interfejsem użytkownika. Wersja 3.0 to przede
wszystkim nowy i jeszcze lepszy
aranżer z unikalnymi Scratch Padami, dzięki którym szybko i instynktownie przearanżujesz swoje utwory poprzez kopiowanie lub
przestawianie całych sekcji utworu metodą przeciągnij-i-upuść.
Wszechstronne łańcuchy Multi
Instrument i Extended FX to wygodny sposób na tworzenie złożonych brzmień wielowarstwowych,
unikalnych tekstur dźwiękowych i
wyjątkowych efektów specjalnych
np. o konkretnej charakterystyce
częstotliwościowej.
Znakomite instrumenty wirtualne, analogowy syntezator Mai
Thai i sampler Presence XT, oparto
na nowym, całkowicie modularnym, wirtualnym silniku instrumentalnym, który stanowi fundament dla wszystkich, przyszłych
instrumentów w Studio One.
Nowy panel „Options” w sekcji
konsolety daje lepszą kontrolę
nad ścieżkami w aranżacji i kanałami miksera oraz ich kolejnością,
ułatwia wybór ścieżek, podgląd
kanałów, organizację efektów i
szyn, ścieżek Folderów oraz przypisanych do nich kanałów. Sekcję
tłumików można teraz rozszerzyć
zmieniając długość suwaków.
Działa to dla torów insert i wysyłek widocznych i ukrytych, i znakomicie sprawdza się w użyciu z
wyświetlaczami wielodotykowymi.

Funkcja „przeciągnij-i-upuść” nadal rządzi! Dodawanie instrumentów i efektów, pętli czy presetów
jeszcze nigdy nie było tak łatwe.
Wystarczy przeciągnąć wybraną
zawartość na kanał, ścieżkę lub
pojedynczy obiekt.
Studio One to jedyny program
DAW, w którym można zrobić
wszystko, naprawdę od początku do końca: nagrywanie, edycję,
miks i mastering. W obszarze
roboczym Project dostępny jest
zintegrowany, kompletny zestaw

„PreSonus Studio One
3 – jedyny DAW na
rynku w polskiej wersji
językowej.”
narzędzi masteringowych!
Studio One śledzi zmiany wprowadzane w utworach i automatycznie uwzględnia je w projekcie
masteringowym.

najskuteczniejsza aplikacja tego
typu wśród wszystkich dostępnych na rynku. Nie mogło zabraknąć bezpośredniego połączenia
z nowoczesnymi serwisami w
chmurze. To niesamowite, jak łatwo opublikujesz nagrania na SoundCloud wprost ze Studio One.
Czujesz się nieco skonfundowany
wszystkim, co przeczytałeś? Nie
przejmuj się jeśli niektóre, a nawet większość z użytych sformułowań nic ci nie mówią. PreSonus
Studio One 3 jako jedyny DAW na
rynku dostępny jest w polskiej
wersji językowej. Co więcej? Skorzystaj z wersji demonstracyjnej
Studio One Prime.
Bez trudu poznasz środowisko
pracy sekwencera, a dodatkowo
zyskasz możliwość wypróbowania najwyższej, 30-dniowej wersji
Professional. Wybór należy do
Ciebie…
Tekst: Patryk Korzonkowski

Razem ze Studio One 3 otrzymujesz za darmo zintegrowany edytor wysokości dźwięków
Melodyne Essentials (dokupując
edytor oddzielnie, wydajesz 400
zł). Program oparty na technologii
ARA (Audio Random Access), rozwijanej wspólnie przez PreSonusa
i Celemony, to obecnie najlepsza i
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Uderz w klawisz
Muzyka, nieważne jaka, to opowieść. To przekazanie emocji. Obrazów.
Nastrojów. Ty i Twoi odbiorcy to ludzie. Bardzo analogowi w swej budowie
i charakterze. Płynni. Niestali. Nie interesuje ich statyka. Chcą życia.

Muzyka elektroniczna.
Łatwizna?

Komputery tego (jeszcze) nie potrafią. Zadasz im coś, zrobią to
przepięknie. Ale nie oczekuj od nich tych drobnych i pięknych niestałości,
które charakteryzują człowieka. Jeśli założysz zespół rockowy, to
muzykę będzie tworzyć grupa ludzi. Nieważne, jak dobrze gracie. No
dobra, ważne. Ale podstawą jest emocja. Jeśli ma być żywiej, zagrasz
głośniej lub szybciej. Jeśli ma być moc, będziesz walił w struny lub bębny
jak oszalały. Jeśli ma być o miłości, zagrasz wolniej lub ciszej. I tak dalej.
Jeśli utwór ma być spokojny na początku, a potem opowie o tragedii
rozstania, będziesz umiał (będziecie umieli) to pokazać. Nie wiesz
jak, ale coś na pewno zmienisz w stylu swojej gry lub śpiewu. Będzie
ruch, będą emocje, będzie życie. A słuchacz to usłyszy i poczuje. A im
lepiej będziesz grać, tym lepiej wszystko pokażesz, a słuchacz usłyszy
wyraźniej, poczuje mocniej.

Żyjemy w nowoczesnych czasach. Komputery są
wszędzie: na naszych biurkach, w telefonach, samochodach, automatach z colą i w dozownikach paszy
dla krów. Są też w naszych studiach nagrań. Służą nie
tylko do rejestracji i obróbki dźwięku, ale też do jego
generowania. Innymi słowy zastąpiły wiele instrumentów. Ogromna część muzyki, którą słyszymy w
radiu lub w kinie, powstała od początku do końca w
komputerze.
Takie czasy.

R

ozwój technologii ułatwił tworzenie tak zwanej muzyki
elektronicznej. Ba, powstały całkiem nowe gatunki, które
bez komputerów wyglądałyby zupełnie inaczej (na przykład
EDM czyli Electronic Dance Music, chyba największy rynek
muzyczny w naszych czasach). Oczywiście muzyka elektroniczna to
nie nowość, powstała kilka dziesięcioleci temu, a jej gwałtowny rozwój
warunkowany był rozwojem instrumentów elektronicznych w latach
70-tych XX wieku. To wtedy właśnie świat „dostał” Mooga, ARP-a, czy
Sequential Circuits. To wtedy na rynek weszli giganci tacy jak Tangerine
Dream, Jean Michel Jarre, Vangelis czy Kraftwerk, którzy wytyczyli ścieżki
na kolejne dziesięciolecia. I od tego czasu zaczęły powstawać utwory,
w których brzmienie stało się równie ważne (jeśli nie ważniejsze)
niż melodia czy harmonia. Zaczęliśmy zachwycać się „kosmicznym”
dźwiękiem, niemożliwym do osiągnięcia za pomocą tradycyjnego
instrumentarium.
A pamiętacie pop lat 80-tych? Mnóstwo nowych zespołów, z których
najbardziej pamiętamy Depeche Mode, A-ha czy Ultravox. Bez
nowych instrumentów nie osiągnęliby tak charakterystycznego stylu.
Nawet „obciachowe” produkcje, jak nieśmiertelny Modern Talking, to
nowoczesna, jak na tamte czasy, technologia.
Być może właśnie te milutkie i łatwiutkie piosenki przyczyniły się
do opinii, że muzyka tworzona na syntezatorach jest łatwa. Do tego
smutni panowie wpatrzeni w ogromne modularne monstra (Tangerine
Dream), czy szafy z migającymi lampkami (Kraftwerk) przypominali
bardziej przysypiających hippisów lub urzędników. Wielu odbiorców,
ale także potencjalnych twórców zaczęło myśleć, że tworzenie
muzyki elektronicznej to wciśnięcie odpowiedniej kombinacji guzików,
pokręcenie paroma gałkami i już można iść na piwo, a płyta sama się
nagra.
Dzisiaj jest jeszcze gorzej. DJ z laptopem jest nie do odróżnienia od
korpohipstera sprawdzającego maile lub status na Facebooku, a wielu
klawiszowców swą ekspresją mogą doprowadzić do zapaści emocjonalnej
lub w najlepszym razie do głębokiego snu. Ergo: muzyka elektroniczna
to łatwizna.
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A teraz wróćmy do naszych komputerów, syntezatorów, sekwencerów i
wokoderów. Ty je kontrolujesz. Ty musisz wiedzieć, kiedy będzie ciszej,
kiedy głośniej, a kiedy szybciej. Ty musisz stworzyć te trudno uchwytne
emocje i przekazać je odbiorcy. Ty musisz to kontrolować.

Nadal uważasz, że to łatwizna?

Więc na co czekać? Ja też chcę zostać twórcą muzyki elektronicznej!
Po co ćwiczyć grę na gitarze czy bębnach, nie mówiąc już o lekcjach
śpiewu. Kupię laptopa, podłączę słuchawki, ściągnę darmowe (hm…)
oprogramowanie i sława stoi otworem! A potem przychodzi moment
prawdy. Wszelkie próby stworzenia czegoś więcej niż zbioru bitów i
pętli spełzają na niczym. Moja „muzyka” jest nudna. Nikt się nią nie
interesuje. Jest gorsza niż melodyjka w centrum handlowym. Ściąganie
kolejnych sampli z sieci, instalowanie nowych instrumentów wirtualnych
nie pomaga. Żegnaj sławo i
kariero, żegnajcie fanki!

„Muzyka to opowieść.
To przekazanie emocji.
Obrazów. Nastrojów.”

Po pierwsze musisz „ogarniać” całe dzieło. Musisz zrozumieć, jak
oddycha. Musisz wiedzieć, jakich technik użyć, aby osiągnąć to, co
zamierzasz. Jak skrócić bądź wydłużyć dźwięk? Czy ma być ostry, jak
ostre jest szarpnięcie struny, czy lekki jak muśnięcie struny smyczkiem?
Czy ma być jasny jak smyczki, czy ciemny i stłumiony jak ledwo dotknięte
klawisze fortepianu? Czy mój wirtualny perkusista ma grać „do przodu”
czy raczej lekko się spóźniać, aby przekazać słuchaczowi wrażenie

niepokoju lub rozluźnienia i relaksu? Gdybyś używał do tego tradycyjnych
technik (gitara, fortepian, bębny, bas) dość szybko wiedziałbyś, jak to
osiągnąć. W przypadku „bezdusznych” instrumentów elektronicznych to
o wiele trudniejsze. Musisz poświęcić na to mnóstwo czasu i bardzo dużo
eksperymentować. Do tego niezbędne jest analityczne i „techniczne”
słuchanie dobrych utworów z
tego gatunku, aby rozpoznać i
„Tworzenie muzyki
zrozumieć wszystkie techniki,
jakimi posługują się najlepsi.
elektronicznej to
A jest ich mnóstwo.

poznawanie nowych
światów brzmieniowych, Czyli co, nie ma nadziei?
rytmicznych,
Oczywiście, że jest.
Tworzenie muzyki elektronicznej
formalnych.”

to fascynujące doświadczenie.
To poznawanie nowych światów
brzmieniowych, rytmicznych, formalnych. To w pewnym sensie brak
barier. Bo wszystko „da się zagrać”, tylko trzeba się tego nauczyć. A
najlepszą wiadomością jest to, że dysponujemy potencjałem, o którym
nawet nie marzyli nasi poprzednicy. Teraz nasz laptop to studio za milion
dolarów. A oferta niedrogich instrumentów elektronicznych przyprawia o
zawrót głowy. Syntezatory, kontrolery, software, samplery, bitmaszyny.
Możesz przebierać. Żyjemy w pięknych czasach. Wystarczy troszkę się
wysilić.
Tekst: Piotr Dygasiewicz

Dlaczego tak się dzieje?
Co zrobiłem nie tak?

Otóż, drogi przyjacielu, dałeś się
nabrać. Stereotypom, potocznym
opiniom, wymuskanym dźwiękom, które brzmią tak ładnie, jakby
zawsze takie były. A prawda jest brutalna. Zabrałeś się za jedną z
najtrudniejszych ze sztuk. Za muzykę. A w dodatku – uwaga! – za jeden
z najtrudniejszych gatunków muzycznych!
Chwileczkę, powiesz. Czy to nie miało być tak, że wcisnę parę guzików
i muzyka „sama” się zrobi? Czy nie wystarczy „pokręcić filtrem”, aby
dziewczyny zaczęły rzucać w moim kierunku częściami garderoby?
Niestety.
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z poradnika wujka Piotrka

Szarpnij w strunę

Dzieci… Muzyka… Gitara
Przychodzi rodzic do sklepu i mówi; ,,Chciałbym kupić gitarę, czy może mi pan coś
doradzić?’’ I takich właśnie klientów sklepy muzyczne kochają najbardziej, ponieważ
właściwie można im sprzedać wszystko…
Ale czy na pewno o to chodzi?

R

odzice, którzy dokonują
tak szybkiego zakupu,
często dziwią się, że
przygoda muzyczna ich
pociech bardzo szybko się skończyła. Jest to wynikiem wielu
czynników, a przede wszystkim
tzw. słomianego zapału, który
jest związany ze złym wyborem
instrumentu i brakiem świadomości, od czego zacząć.

Od czego więc zacząć? Na pewno nie od sklepu, ale od miejsca,
gdzie ewentualnie pociecha zacznie się uczyć. Tam znajdziemy
potencjalnego nauczyciela, który
uwzględniając wiek, wzrost, wielkość dłoni i oczywiście budżet
rodziców, doradzi, jaki instrument
będzie dla młodego adepta najlepszy i gdzie go można kupić.
Sprawa dotyczy dzieci w wieku od
6 do 12 lat, które potrzebują ukierunkowania i solidnych podstaw.
Nastolatki stanowią temat na
kolejną opowieść, a właściwie na
kolejne opowieści. Ale wracając do
tematu…

Jeśli mamy już wskazówki co,
gdzie i za ile możemy kupić, jest
to dopiero połowa sukcesu, bo
pozostaje jeszcze przeprawa
przez sklep. Okazuje się, że na
wieszaku wisi dwadzieścia takich
samych gitar. A to, że nazywają
się tak samo nie oznacza, że są
takie same. Drzewo, jako forma
organiczna, jest zawsze inne od
drugiego drzewa, nawet gdy ro-

„Muzyka może być
wspaniałą przygodą na
całe życie.”
śnie w tych samych warunkach,
jest sezonowane i suszone w tych
samych miejscach. Dlatego nie
bez przyczyny mówi się, że instrumenty mają duszę i każdy egzemplarz, nawet z tej samej serii,
jest inny. Idealnym rozwiązaniem
byłoby zaciągnąć nauczyciela do
sklepu z prośbą o wybranie najlepszego egzemplarza, a gdy nie uda
się ta sztuczka, pozostaje nam

personel, do którego trzeba się
uśmiechnąć, a następnie zaufać
mu. Uff!
Dlaczego dobór instrumentu jest
taki ważny? Ponieważ nauka
gry na instrumencie to dla dzieci
ciężka praca; w przypadku instrumentów szarpanych połączona
w pierwszych miesiącach z
fizycznym bólem palców
i właściwie całej dłoni.
Bardzo łatwo dziecko
może się zrazić, a talent,
muzykalność i świetny
słuch przepadną w odmętach
nowości na PlayStation, nowych znajomości na ,,fejsie”
itd. Nie warto sięgać po „byle
co” i gdziekolwiek, a już w
szczególności zabronione jest
kupowanie instrumentów w
supermarketach. Nie polecamy sprawiania niespodzianek
typu: ,,Cześć kochanie, kupiłem
ci gitarę…”, ponieważ będzie
to kolejna zabawka, która
po krótkim czasie
legnie pod łóż-

kiem lub na strychu.
Muzyka, jako najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich dziedzin sztuki, może być wspaniałą przygodą
na całe życie, nawet wówczas,
gdy nie jest związana ze sceną i
zawodową grą na gitarze. Poszerza horyzonty, łagodzi obyczaje,
uwrażliwia, przynosi wiele
radości, dlatego warto ją zaszczepiać młodemu pokoleniu w odpowiedniej formie i
kolejności.
c.d.n.
(Następny felieton będzie o
młodzieży, a jeszcze następny
o dorosłych, którzy chcą kupić
gitarę)
Tekst: Mariusz Teodorczuk

Często, aby uzyskać ciekawy efekt lub rozwiązać problem podczas produkcji
muzyki, nie musisz przedzierać się przez tysiącstronicowy podręcznik.
Wystarczy, że zastosujesz jedną z rad naszego ulubionego wujka.

Programowanie bębnów
W większości stylów muzycznych rytm to podstawa. Często bardziej
reagujemy na specyficzny „groove”, niż na wyszukane rozwiązania
kompozytorskie. Zaprogramowanie atrakcyjnej ścieżki rytmicznej nie
jest łatwe.
Można też skorzystać z gotowych pętli, ale wtedy to my dostosowujemy
utwór do pętli, a powinno być odwrotnie. Zwróć uwagę, że większość
przebojów ma stosunkowo prosty rytm, który jest ewentualnie
urozmaicony różnymi „smaczkami”, których nie ma zbyt wiele. Tak już
mamy – lubimy proste rozwiązania. Pamiętaj też, że żywi perkusiści
mają najwyżej cztery kończyny i nie ma sposobu, aby jednocześnie
uderzyć w siedemnaście bębnów. Nie ma więc powodu, aby Twoja ścieżka
rytmiczna była tak bogata. Poza tym nie będziesz miał już miejsca na
inne elementy Twojego przeboju, takie jak bas, gitary, czy Twoją kilerską
solówkę na syntezatorze.

Jeszcze trochę o bębnach
OK, masz rację. Nie po to zainwestowałeś w program DAW i sześćset
terabajtów próbek, żeby Twoje bębny składały się z trzech instrumentów
na krzyż. Chcesz, aby były wyjątkowe. Zgadzam się z Tobą, ale pamiętaj,
że droga do oryginalności nie prowadzi przez mnożenie bytów. Popracuj
raczej nad oryginalnym brzmieniem (stwórz nowe próbki przez
nakładanie na siebie tych istniejących), dołóż fajne efekty (reverb
na stopie to nie jest taki głupi pomysł), przesuń o kilka-kilkanaście
milisekund w przód lub w tył ścieżkę werbla lub hi-hatu. Twój wirtualny
bębniarz ożyje.

Nie umiem programować ścieżek rytmicznych!
Ja też nie. Ale są sposoby. Skorzystaj w gotowych plików MIDI, które
dołączone są do Twojego programu DAW, lub do wirtualnego perkusisty
(np. EZ Drummer). Takie pliki nagrane są przez prawdziwego perkusistę,
nie są zaprogramowane, żyją. Odpal jakiś rockowy lub jazzowy zestaw
(spokojnie, to tylko punkt wyjścia), załaduj ciekawe „groovy” z MIDI, a
potem zmień zestaw na elektroniczny. Usłyszysz tętniący życiem rytm
w nowoczesnym wydaniu. Poeksperymentuj z różnymi próbkami.
Stworzysz znakomitą podstawę rytmiczną do nowego utworu, a
inspiracja przyjdzie sama.

Dobre brzmienie niejedno ma imię
Zwróć uwagę, że atrakcyjne brzmienie (pętli, syntezatora, bębnów), to
nie tylko źródło (próbka, preset). To także, a czasem przede wszystkim
efekty. Umiejętnie dobierając składniki sekcji FX, takie jak pogłos, delay
czy efekty modulacyjne (flanger, phaser), a nawet rytmiczne (stutter,
arpeggiator) możesz stworzyć niemal coś z niczego. Więc jeśli brakuje
czegoś Twoim padom czy innym smyczkom, nie dokładaj oscylatorów,
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tylko popracuj nad atrakcyjnymi efektami. „Efekt” murowany.

Najlepszy efekt to taki, którego nie ma
Czyżbym miał teraz zaprzeczyć temu, co napisałem przed chwilą?
I tak, i nie. Efekty przepięknie wzbogacają produkcję, ale nie mogą jej
zdominować. Ileż to ja słyszałem utworów, w których wokal wręcz tonął
w pogłosie, do tego stopnia, że nie można było zrozumieć słów, a gitara
była tak „chorusowa”, że poszczególneakordy brzmiały identycznie.
Pamiętaj, efekt to dodatek. Powinien podkreślać te cechy, które chcemy
uwypuklić. Poza tym, pracując nad miksem, stopniowo „przyzwyczajasz”
się do włączonego efektu, staje się on dla Ciebie „oczywisty” i stopniowo
dodajesz go coraz więcej. Cofnij się o krok! Dodaj tyle efektu, żeby Ci
się spodobało to co słyszysz, a następnie lekko się cofnij. Twoi fani to
docenią.

Gdybym tylko miał/miała ten plugin (syntezator,
efekt, kompresor…)
Tak tak, wszyscy kochamy nowe zabawki. A my uwielbiamy Ci je
sprzedawać. Dzięki temu mamy na nasze zabawki… I tak w kółko. I choć
zabrzmi to dziwnie w ustach ludzi żyjących ze sprzedaży sprzętu czy
oprogramowania, to jednak powiemy Ci: nie idź tą drogą! Poznaj to, co
masz, przeczytaj instrukcję, poeksperymentuj. Najlepsze pomysły rodzą
się z ograniczeń i poszukiwań. Pamiętaj, ktoś inny może mieć ten sam
sprzęt i na pewno także zachwycił się presetem 001. Ty jesteś wyjątkowy,
więc musisz iść dalej i głębiej. Poznaj swoje instrumentarium i wyciśnij z
niego to, czego inni nie umieją, lub im się nie chce.
A jak już to zrobisz, to zapraszamy na zakupy ;-) To tyle na początek. Jeśli
masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, odezwij się do nas.
Postaramy się pomóc!
Tekst: Wujek Piotrek
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Prawda w produkcji muzycznej?
Jako osoby wykonujące, produkujące czy miksujące muzykę napotykamy wciąż na dążenie do oddania
maksymalnej „prawdy” brzmieniowej. Od pomieszczenia, w którym nagrywamy, przez dobór i ustawienie
mikrofonów, parametry sprzętu czy cechy oprogramowania – chcemy, aby wszystko jak najwierniej oddawało
to, co nagrywamy.

T

o samo tyczy się środowiska odsłuchowego (monitory,
pomieszczenie). Producenci sprzętu też dorzucają swoje trzy
grosze bombardując nas „przeźroczystymi” przetwornikami,
a słowa „transparentny” czy „liniowy” powtarzają się z
regularnością zegara atomowego. Wniosek jest jeden: tylko „prawdziwe”
nagranie jest prawdziwe i tylko takie ma jakąkolwiek wartość.
Hm… A lubisz oglądać filmy? Pewnie tak. A jakie filmy lubisz najbardziej?
Pewnie reportaże i filmy dokumentalne? Nie?! Przecież tylko one są
PRAWDZIWE!

schemat i strefę komfortu, zapisali się w historii. Tyczy się to wszystkich
dziedzin, ale muzyki w szczególności.

„Dlaczego upierasz
się, że muzyka ma być
prawdziwa?”

Wszyscy wielcy kompozytorzy
stworzyli coś nowego. Bacha wyśmiewano i uważano jedynie za
sprawnego organistę. Mozart był
uważany za twórcę „discopolowego”, a Beethoven za głuchego wariata. A potem było tylko gorzej.

Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej lubisz filmy, które
pokazują inny, nieistniejący świat. Świat bardziej kolorowy, intensywny,
kontrastowy. Świat, w którym dzieją się tylko rzeczy ciekawe i „pchające”
opowieść do przodu. Świat, w którym nikt nie śpi zbyt długo, nie je zbyt
długo, a do toalety nie chodzi w ogóle. Świat, który nie istnieje.
Więc dlaczego upierasz się, że muzyka ma być „prawdziwa”?
OK, są gatunki, które mogą tracić przy zbyt dużych zabiegach
produkcyjnych. Oczywistym przykładem jest tu muzyka klasyczna,
zwana, nie wiedzieć czemu, poważną. Innym przykładem może być jazz.
Ale nie musi. Obydwa wspomniane gatunki bywają „ofiarą” zabiegów
produkcyjnych, choć są one zazwyczaj subtelne i niesłyszalne.
Tworząc muzykę popową, rockową, taneczną, że o elektronicznej nie
wspomnę, nie możesz skupiać się wyłącznie na wierności. Bo o jakiej
wierności mówimy? Wykonania, zaśpiewania, przestrzeni? A czy jest tu
jakiś standard? Już w momencie, kiedy ustawiasz mikrofon do nagrania,
przenosisz się ze świata realnego do swoistego Matrixa.
Twoja produkcja tkwi w tym świecie przez cały czas pracy nad nią, a na
samym końcu wraca do świata realnego przez dwie małe dziurki, zwane
głośnikami. To przez nie słuchacz ogląda świat, który wykreowałeś. Te
dwa nadajniki dźwięku monofonicznego muszą zastąpić całe bogactwo
przestrzeni, wszelkie niuanse wynikające z odległości i kąta, pod
jakim Twoje uszy „widzą” świat w realu. Już od dawna nie jesteśmy w
„prawdziwym” świecie, od teraz jesteśmy w Twoim!

Kompozytorzy romantyzmu, impresjonizmu, że o dodekafonistach nie
wspomnę, byli wysyłani na Biegun, byleby tylko nie „psuli” przyjemności
słuchania muzyki. Pierwsi jazzmani byli przeklinani za łamanie „świętych” zasad harmonii i formy, rockandrolowcy za „psucie” wzmacniaczy
gitarowych, a „elektronicy” za
bezduszność i brak muzykalności.

„Stwórz swój własny
świat. Eksperymentuj,
poszukuj, łam zasady”.

A dzisiaj wszyscy są „klasykami”!
Więc na co czekasz? Stwórz swój
własny świat, nie przejmuj się
krytyką i rób swoje. Eksperymentuj, poszukuj, łam zasady. Nie bądź taki, jak inni, bo utoniesz w powodzi
przeciętności. A od prawd absolutnych mamy innych specjalistów.
Tekst: Piotr Dygasiewicz

To doskonała wiadomość. Każdy chce rządzić światem, a skoro nie
możemy tym realnym, to stwórzmy sobie własny, gdzie zasady ustalamy
my, a inni muszą się dostosować. Jasne, są pewne reguły, uczymy się ich
praktykując grę czy sztukę miksu. Ale to co odróżnia przeciętnego muzyka
czy producenta od wybitnego, to umiejętność i odwaga modyfikacji lub
nawet łamania tych zasad. Tylko ci, którzy odważyli się wyjść poza
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Żarty branżowe
1.

Gdy chcesz, żeby perkusista skończył grać, daj mu nuty!

2.

Jeden muzyk do drugiego: „Wydałem płytę!”.
Drugi do pierwszego: „Super. Ile sprzedałeś?”.
„yyy .... dom, samochód, własną żonę...”

3.

Bach o Haendlu: „To jedyny człowiek, którego chciałbym zobaczyć
zanim umrę i jedyny, którym chciałbym być, gdybym nie był Bachem”

Konkurs Guitar Play!
Wygraj ekskluzywną kostkę gitarową
TC Electronic z podpisem światowej sławy muzyka!
Prześlij do nas krótki filmik wideo
(max 2 min.), w którym grasz
na gitarze elektrycznej własną
kompozycję na podstawie
naszej próbki dźwiękowej.
Pokaż nam swój styl!
Szczegóły
pobrania:

oraz

próbka

do

QR CODE
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