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N
iektórzy uważają, że muzyka to jeden wielki świat mienią-

cy się różnymi barwami, niektórzy pieczołowicie dzielą ją 

na gatunki i podgatunki, a niektórzy z tej palety dobierają 

barwy, które w pierwszej chwili wydają się do siebie nie pasować. 

Takiego twórcę gościmy w tym wydaniu pisma. Steve Nash ma 

dyplom pianisty i jest wielokrotnym mistrzem świata DJ-ów. 

Połączył te światy w projekcie Steve Nash & Turntable Orchestra. 

Opowiada, jak mu się udało i o komforcie eksperymentowania, 

jaki zyskał w wyniku sukcesu tego projektu (str. 12). W numerze 

mamy jeszcze kilka propozycji dla eksperymentatorów. Na przy-

kład monitory ADAM Audio serii T (str. 20), które brzmią jakby 

były droższe niż w rzeczywistości. Eksperymentatorzy bliżsi kla-

wiszy powinni zainteresować się propozycjami Waldorfa: string 

maszyną wyposażoną w wokoder (str. 32) i flagową konstrukcją 

Quantum o ogromnych możliwościach tworzenia i łączenia 

brzmień (str. 38). Gitarzystom eksperymentatorom z czystym  

sumieniem polecamy tekst o najnowszym piecu Laneya (str. 46), 

zaprojektowanym z myślą o tych, których kręci kręcenie gałkami. 

Mamy też prezentację kontrolera nożnego iRig Stomp I/O (str. 48),  

Drogi czytelniku

Lech Mazurczyk

Kreska z kluczem

umożliwiającego wygodne korzystanie z bogactwa brzmień 

zamkniętych w komórce.

Oczywiście nie omieszkaliśmy przygotować także czegoś 

dla tych, którzy nie mają czasu na eksperymenty i chcą miło 

spędzić czas na graniu i tworzeniu muzyki. Dla nich mamy 

miniaturowe mikrofony DPA z technologią CORE, które zbie-

rają dźwięk jeszcze wierniej niż poprzednie (str. 22), zestaw 

narzędzi do rejestracji dźwięku w terenie (str. 26), nową wersję 

klasycznych klawiszy Nord Electro 6 (str. 34), zestaw klasycz-

nych gitar w odświeżonych wersjach spod znaku Guilda  

(str. 42) i Vintage’a (str. 44). Jest także sporo praktycznych  

porad dla miksujących gitary (str. 24) i wszystkie inne rzeczy 

(str. 54). A na deser o drobnych uciążliwościach związanych  

z tworzeniem muzyki w domenie cyfrowej (str. 62).

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!

Audiostacja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl,

na telefonach z iOS i Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay odpowiednio ze sklepu App Store 

i Google Play. Kolejny numer w pierwszej połowie lipca 2018.



maj–czerwiec 2018maj–czerwiec 2018 54

CO JEST GRANE

 Waldorf Quantum
 Syntezator do grania

SZARPNIJ STRUNĘ

 L.R. Baggs
	 Kompresyjne	podejście	do	wyjścia

 Guild
	 Nowości	z…	przeszłości

 Vintage
	 Przypływ	znanych	wioseł

 Laney GH30R-112
	 Lampa	dla	poszukiwaczy

 Mini-Laney
 Sekstet miniatur

 IK Multimedia iRig Stomp I/O
	 Stopa	w	grze

STŁUCZ TALERZ

	 2box	DrumIt	Three
	 Pomarańczowa	alternatywa

Z PORADNIKA WUJKA PIOTRKA

	 15	sposobów
 na lepsze brzmienie

STREFA RELAKSU

 Crosley
 Muzyka na talerzu

GOŚCINNE WYSTĘPY

	 Mx	music
	 Wygoda	i	wiedza

NIE NA ŻARTY

	 Pasek	postępu

CO SŁYCHAĆ

 Nowości
	 Magdalena	Czwojda	
	 endorserką	HeadRusha

MOCNY AKORD

 Promocje
	 Sprzęt	studyjny,	klawisze,	
	 nagłośnienie	gitarowe

RWĄCY TEMAT

	 Luksus	eksperymentowania
 Wywiad	ze	Steve’em	Nashem

NAGRAJ MUZĘ
 
 ADAM Audio seria T
 KomforTowy	sweeT	spoT

 DPA Core
	 Duża	zmiana	
	 w	małych	mikrofonach

	 Miks	gitary	bez	pudła	(1)
	 Pierwsza	część	cyklu	
	 o	miksowaniu	tego	instrumentu

	 Rejestracja	w	terenie
	 O	urządzeniach	do	nagrywania	
	 w	plenerze

 PreSonus Studio One 3
	 Lekcja	16.	Sekcja	miksera	(2)

UDERZ W KLAWISZ

 Waldorf STVC
	 String	maszyna	z	gęsią	szyją

	 Nord	Electro	6
	 Nowe	opcje	znanych	sekcji

 Akai MPD MKII
	 Nowi	goście	w	strefie	VIP

10

06

12

20
22

24

26

30

32
34
37

38

41
42
44
46
47
48

52

54

58

60

62

06

14

20

34

44

60



maj–czerwiec 2018maj–czerwiec 2018 54

OD SŁOWA DO SŁOWA



CO SŁYCHAĆ

maj–czerwiec 20186

CO SŁYCHAĆ

Nowe mapy, 
więcej funkcji

Magdalena 
Czwojda 
z multiefektem

Znakomita gitarzystka dodała do swojego rigu mul-

tiefekt HeadRush. „To wspaniałe rozwiązanie dla 

osób chcących połączyć wszystkie najlepsze gitarowe 

brzmienia w jednym. Daje nieograniczone możliwości 

kreowania dźwięku, edycja jest bardzo prosta, wręcz 

intuicyjna” – powiedziała. 

Łączenie brzmień gitarowych jest nie bez znacze-

nia, Magdalena Czwojda gra bowiem bardzo zróżnico-

wany repertuar na gitarze elektrycznej i akustycznej. 

Zdarza jej się grać także na basie i instrumentach 

klawiszowych, od których zaczynała swoją przygodę 

z muzyką. Na stałe współpracuje z zespołem Tercet, 

czyli Kwartet oraz Teatrem Muzycznym CAPITOL we 

Wrocławiu. Tworzy jazzowy duet z basistą Tomkiem 

Grabowym oraz rodzinny zespół Past&Future. Gościn-

nie uczestniczyła w licznych nagraniach audio i TV.  

W dorobku ma wydane autorskie płyty: zespołu 

NomeN (była jego liderką), duetu Soundz Good oraz 

niedawną premierę solowego, autorskiego, gitarowego 

albumu pod tytułem „W zależności”.

CO SŁYCHAĆ

Najnowsza aktualizacja oprogramowania do 

obsługi instrumentów wirtualnych przyniosła 

mapowanie przeznaczone do kontrolerów MPD218, 

MPD226 i MPD232. Oprócz tego pojawiło się sporo 

nowych opcji w porównaniu z wersją 3.0. Wśród 

nich znalazła się opcja Macro, pozwalająca przypisać 

każdemu przyciskowi i pokrętłu do ośmiu indywidu-

alnych parametrów. Za pomocą funkcji MIDI Filter 

odfiltrujemy przychodzące dane MIDI, co ułatwia 

Akai VIP 3.1 HeadRush

odłączanie części efektów. Opcja routingu umożliwia 

podporządkowanie wirtualnego wyjścia audio VIP do 

różnych wyjść fizycznych. To przydaje się przy zmianie 

zestawu instrumentów. W wersji 3.1 odświeżono 

także setlisty, dzięki czemu utworom w ramach każdej 

z nich ustawia się tempo w BPM. Możemy także wpro-

wadzać zmiany w istniejących presetach przy użyciu 

funkcji Replace Patch i tak konfigurować partie w 

Multi, by miały różne zakresy velocity. Dodano obsłu-

gę samodzielnej aplikacji Mackie Control do kontroli 

poziomu, panoramy, mute, solo i wyboru partii. Poza 

tym wprowadzono wiele usprawnień interfejsu, jak 

lepsze pokazywanie szczegółów na wyświetlaczach 

niskiej rozdzielczości czy lepsza czytelność setlist 

w warunkach Live. To tylko część wprowadzonych 

zmian. Wszystkie mają uprościć i usprawnić pracę  

z programem. zd
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Adam  
Świerczyński 
endorseremZnany basista Adam Świerczyński związał się  

z marką Aguilar. Jest bardzo aktywnym muzy-

kiem młodego pokolenia, używającym na co dzień 

wzmacniacza Tone Hammer 500 z kolumną SL112 

oraz efektu Chorusaurus. Tylko w ubiegłym roku 

zarejestrował kilkadziesiąt utworów na basie dla 

różnych artystów, w różnych klimatach muzycznych. 

Współpracował z takimi artystami jak m.in. Rosalie, 

Swiernalis, Gedz, JIMEK – Radzimir Dębski, Josh 

Dodes, Robert Wojciechowski czy Mawn’s Gallery. 

Aktualnie jest w trasie koncertowej z Rosalie, dla któ-

rej miał przyjemność nagrać bas na jej debiutancki 

album „Flashback”, używając preampu Aguilar Tone 

Hammer. W bieżącym roku planuje udział w koncer-

tach na największych festiwalach w Polsce.

Jest laureatem pierwszej edycji Transcription 

Challenge w ramach Scott’s Bass Lessons (najpopu-

larniejsza na świecie platforma online dla basistów), 

a także Projekt 30/90 organizowanego przez 

Radzimira Dębskiego. Prowadził tygodniowe baso-

we warsztaty w ramach Ventspils Groove Festival 

2016 na Łotwie. Rozwijał się pod okiem wybitnych 

basistów takich jak Piotr Żaczek czy Wojtek Pili-

chowski. Poza grą na basie zajmuje się też realizacją 

dźwięku i miksowaniem. Jest członkiem ekipy 

produkcyjnej Sofar Sounds Warsaw.

CO SŁYCHAĆ

Cztery w jednym

Podczas targów NAB firma ujawniła pierwszy 

w swojej ofercie mikrofon pojemnościowy  

o jakości nadawczej przeznaczony do rejestracji 

dźwięku 360°. Wykorzystuje on rozwiązania 

opracowane przez firmę SoundField, kupioną 

przez australijskiego producenta w 2016 roku. 

Mikrofon będzie wyposażony w cztery półcalowe kapsuły o niskich szu-

mach własnych, umieszczone w układzie czworościennym, i ma koszto-

wać poniżej 1000 USD. Powstaje z myślą o projektantach gier, producen-

tach treści VR, inżynierach komputerowych, artystach 3D, producentach 

wideo i kamerzystach. Premiera została zapowiedziana na drugą połowę 

tego roku. 

RØDE NT-SF1

Aguilar 
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Wiedza wprost od mistrza

Jeśli ktoś chciałby w pełni poczuć wolność tworzenia, powi-

nien skorzystać z bezpłatnych warsztatów MPC Live orga-

nizowanych przez firmę Audiostacja w jej siedzibie w podwar-

szawskich Łomiankach. Rozpoczną się 24 maja o godzinie 11.00. 

Poprowadzi je Steve Nash, trzykrotny mistrz DJ-ów, producent, 

kompozytor i pianista (wywiad z nim można przeczytać na  

str. 12 ). Podczas trwającego trzy godziny spotkania zostaną 

zaprezentowane praktyczne aspekty gry na Akai MPC Live  

i omówione ciekawe funkcje oraz efekty. Ponieważ liczba miejsc 

jest ograniczona, organizator prosi o zgłoszenie uczestnictwa 

pod adresem marketing@audiostacja.pl.

Omikrofonowanie 
na warsztacie

Oryginalne połączenie

Już 29 maja w warszawskim Teatrze Kamieni-

ca odbędzie się spotkanie, podczas którego 

profesjonaliści przedstawią działanie najnowszych 

mikrofonów DPA z technologią Core oraz techniki 

omikrofonowania w filmie, teatrze i podczas imprez 

live. Warsztaty poprowadzą:

• Bo Brinck (Dania) – ekspert od mikrofonów, 

DPA Microphones, wyjaśni teorię audio i omi-

krofonowania oraz zademonstruje szeroką gamę 

mikrofonów.

Niełatwo znaleźć oryginalne brzmienie, więc trudno nie docenić nowego instrumentu hybrydo-

wego szwedzkiego producenta. Znaleźć w nim można dwa komponenty stojące na przeciwnych  

biegunach spektrum dźwięku: fortepianu elektrycznego Rhodes Mark 7 i melodycznego  

instrumentu perkusyjnego, jakim jest czelesta. Mogą być używane razem lub osobno. Dodatek  

do nich stanowi połączenie brzmień marimby i ksylofonu wykorzystywane w kilku z wielu 

dołączonych pesetów. Według Toontracka te oryginalne brzmienia znakomicie nadają się  

do współczenego popu, ambientu i muzyki filmowej.

• Stéphane Bucher (Francja) – od 15 lat miksuje dźwięk  

w filmach. Należy do Cinema Audio Society (C.A.S.) i DPA Ma-

ster Club. Brał udział w wielu produkcjach hollywoodzkich.  

O omikrofonowaniu filmu będzie mówił na przykładzie pro-

dukcji, przy której ostatnio pracował: „Valerian i Miasto Tysiąca 

Planet”, w reżyserii Luca Bessona.

• Ania Klimowicz – od 10 lat omikrofonowuje spektakle  

teatralne i imprezy na żywo. Pracowała przy musicalach na 

West Endzie, przy trasach koncertowych i wielkich imprezach, 

jak ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk 

olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Opowie, jak 

dobrać mikrofony do imprezy granej na żywo.

Spotkanie jest częścią światowej trasy szko-

leniowej DPA World Tour. Wszystkie prezentacje 

odbędą się w języku angielskim, ale pytania będzie 

można zadawać także w języku polskim. 

Szczegółowy program imprezy znajduje się 

na stronie www.audiostacja.pl/dpa-world-tour. 

Bilety można kupić na www.eventbrite.com.

DPA World Tour

Toontrack EZkeys Dream Machine

Warsztaty MPC Live 

CO SŁYCHAĆ
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Sieciowe 
rozwiązania 
na scenę

W dniach 14–17 maja odbędą się bezpłatne warsztaty, 

podczas których zademonstrowane zostaną rozwiązania 

na scenę wykorzystujące sieć AVB. Podczas pokazów premierę  

w Polsce będą miały stageboxy NSB 8.8 i 16.8, przesyłające  

sygnał ze sceny do miksera FoH przez sieć AVB, oraz miksery 

odsłuchu personalnego EarMix 16M. Oprócz tego będzie  

można zobaczyć w akcji rodzinę mikserów StudioLive III,  

kolumny ULT i AIR oraz oprogramowanie: DAW Studio One 3 PL,  

UC Surface Pro 2 do miksowania przez sieć przewodową  

i bezprzewodową, QMic-UC do kontroli osobistych miksów  

w odsłuchach na scenie i Capture 2 do wielościeżkowego  

nagrywania live. Prezentacje odbędą się 14 maja w Warszawie,  

15 maja w Łodzi, 16 maja we Wrocławiu i Katowicach, a 17 maja 

w Krakowie. Poprowadzi je przedstawiciel firmy PreSonus  

Lee Boylan. Dokładne terminy i miejsca spotkań na stronie 

www.audiostacja.pl/zapraszamy-na-presonus-tour.

PreSonus Tour

 

 

Wiedza wprost od mistrza

CO SŁYCHAĆ

Praktyczna 
premiera
Na początku kwietnia Akademia Realizacji 

Dźwięku zorganizowała szkolenie dla aku-

styków w Nowym Sączu. Podczas całego pokazu 

wykorzystywano monitory ADAM Audio T5V  

i T7V, które w ten sposób miały premierowy pokaz 

w Polsce. Szczególne zainteresowanie wzbudził 

ich stosunek jakości do ceny. Uczestnicy w trakcie 

zajęć obejmujących miksowanie i edycję dźwięku 

mieli także okazję zobaczyć w akcji kontroler DAW 

PreSonus FaderPort 8, przedwzmacniacz mikrofo-

nowy z przetwornikiem AC/CA PreSonus DigiMax 

DP88 oraz interfejs audio PreSonus 1818VSL. 

ADAM Audio, PreSonus

Tak wyglądały ubiegłoroczne warsztaty 

prowadzone przez Lee Boylana. 
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Więcej instrumentów
Akai Professional we współpracy  

z Propellerhead Software dostarcza  

bezpłatnie pakiet Reason Lite posiada-

czom wybranych kontrolerów. Oprogra-

mowanie obejmuje wsparcie plug-and

-play do kontrolerów MIDI, narzędzia do 

nagrywania i miksowania, 9 instrumen-

tów klasy premium, wśród których znaj-

dują się samplery, syntezatory i perkusja, 

11 procesorów efektów (między innymi 

reverb, delay, EQ, przester), wtyczki 

wzmacniaczy gitarowych i basowych 

Softube i 2 GB brzmień, loopów i próbek. 

Z promocji mogą skorzystać właściciele 

MPD218, MPD226, MPD232, MPK225, 

MPK249, MPK261, MPK mini mk2, 

LPK25 Wireless i LPD8 Wireless, którzy 

zarejestrują swój sprzęt na stronie produ-

centa. Wystarczy wtedy wejść na stronę 

Propellerhead Software i skierować się 

po pakiet Reason Lite. 

Oferta jest ograniczona czasowo, ale producent 

jeszcze nie podał terminu jej zakończenia.

Bezpłatne doładowanie
Wszyscy nowi i obecni użytkownicy 

multiefektu HeadRush Pedalboard 

mogą bezpłatnie pobrać 11 Rig Teaser 

Pack, przygotowany przez firmę Chop-

Tones. Wśród 11 zestawów premium 

można znaleźć zarówno stare brytyjskie 

brzmienia, jak i przestery z lat osiem-

dziesiątych. W pakiecie umieszczono 

charakterystyki IR pięciu kolumn. By 

pobrać zestaw, należy podłączyć pedal-

board do komputera, wejść na stronę 

HeadRusha i kierować się linkami do 

ChopTones 11 Rig Teaser Pack.
Promocja obowiązuje do 31.05.2018.

Czas się kończy
Tylko do 31.12.2018 będzie można taniej 

zapłacić za upgrade Superior Drummera  

z wersji 2 do 3. Użytkownicy, którzy nie 

zdecydują się na ten krok, stracą możliwość 

zakupu nowej wersji z 50-procentową 

zniżką. Starsza wersja nie będzie już serwiso-

wana i uaktualniana. Toontrack informuje, że 

nie będzie też nowych rozszerzeń SDX i EZX 

do SD2. Dlatego warto rozważyć przejście 

na nowszą wersję programu.

PreSonus 

Toontrack

HeadRush

Akai Professional

Tania multiplikacja  
we/wy
Szczęśliwi nabywcy flagowego inter-

fejsu Quantum zostaną nagrodzeni 

50-procentową zniżką na DigiMax DP 

88 – 8-kanałowy przedwzmacniacz 

mikrofonowy z przetwornikiem AC/CA.
Promocja obowiązuje do 30.06.2018.
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PreSonus

Toontrack 

Okazyjna lampa
Jeśli ktoś szuka dobrego wzmacniacza 

mikrofonowego, powinien rozważyć 

najnowszą propozycję PreSonusa. Obniżył 

on cenę wysokonapięciowego urządzenia 

ADL 700 z channel stripem (preamp  

lampowy, 4-pasmowy kompresor, EQ)  

o unikatowej konstrukcji i referencyjnych 

parametrach. Kosztuje ono obecnie tylko 

4830 zł (wcześniej 6900 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

RME

Sterownik w gratisie
Wszyscy, którzy zakupią interfejs audio 

Fireface UFX+, mający na pokładzie 

m.in. złącza Thunderbolt/USB 3.0, otrzy-

mają bezpłatnie ARC USB, sterownik 

do kart współpracujących z TotalMix 

FX o wartości 535 zł. Ma 15 dowolnie 

konfigurowalnych przycisków, pokrętło 

enkodera, wejście TS do przełącznika 

nożnego, MIDI USB i jest kompatybilny  

z Windows i Mac OS. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Mnóstwo 
brzmień taniej
Tej wiosny z pewnością nie zabrak-

nie nam brzmienia dzięki promocjom 

szwedzkiego producenta. I tak przy 

zakupie EZdrummera 2 otrzymamy 

bezpłatnie pakiet brzmień EZX o war-

tości 240 zł. Zakup EXmix 2 jest pre-

miowany bezpłatną biblioteką EZmix 

o wartości 140 zł. Zakup pojedynczych 

bibliotek daje oszczędność 20% ceny. 

I tak rozszerzenia do EZmix kosztu-

ją jedynie 115 zł (wcześniej 140 zł), 

zestaw EZkeys Essential Pianos 528 zł 

(wcześniej 650 zł), podobnie jak zestaw 

EZkeys Bundle. Przy zakupie rozsze-

rzenia EZkeys otrzymuje się bezpłatnie 

EZkeys MIDI Pack o wartości 99 zł. 

Takim samym prezentem jest nagradza-

ny zakup pakietu EZkeys.
Wszystkie oferty obowiązują do 31.05.2018. 
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Więcej instrumentów
Akai Professional we współpracy  

z Propellerhead Software dostarcza  

bezpłatnie pakiet Reason Lite posiada-

czom wybranych kontrolerów. Oprogra-

mowanie obejmuje wsparcie plug-and

-play do kontrolerów MIDI, narzędzia do 

nagrywania i miksowania, 9 instrumen-

tów klasy premium, wśród których znaj-

dują się samplery, syntezatory i perkusja, 

11 procesorów efektów (między innymi 

reverb, delay, EQ, przester), wtyczki 

wzmacniaczy gitarowych i basowych 

Softube i 2 GB brzmień, loopów i próbek. 

Z promocji mogą skorzystać właściciele 

MPD218, MPD226, MPD232, MPK225, 

MPK249, MPK261, MPK mini mk2, 

LPK25 Wireless i LPD8 Wireless, którzy 

zarejestrują swój sprzęt na stronie produ-

centa. Wystarczy wtedy wejść na stronę 

Propellerhead Software i skierować się 

po pakiet Reason Lite. 

Oferta jest ograniczona czasowo, ale producent 

jeszcze nie podał terminu jej zakończenia.

Bezpłatne doładowanie
Wszyscy nowi i obecni użytkownicy 

multiefektu HeadRush Pedalboard 

mogą bezpłatnie pobrać 11 Rig Teaser 

Pack, przygotowany przez firmę Chop-

Tones. Wśród 11 zestawów premium 

można znaleźć zarówno stare brytyjskie 

brzmienia, jak i przestery z lat osiem-

dziesiątych. W pakiecie umieszczono 

charakterystyki IR pięciu kolumn. By 

pobrać zestaw, należy podłączyć pedal-

board do komputera, wejść na stronę 

HeadRusha i kierować się linkami do 

ChopTones 11 Rig Teaser Pack.
Promocja obowiązuje do 31.05.2018.

Czas się kończy
Tylko do 31.12.2018 będzie można taniej 

zapłacić za upgrade Superior Drummera  

z wersji 2 do 3. Użytkownicy, którzy nie 

zdecydują się na ten krok, stracą możliwość 

zakupu nowej wersji z 50-procentową 

zniżką. Starsza wersja nie będzie już serwiso-

wana i uaktualniana. Toontrack informuje, że 

nie będzie też nowych rozszerzeń SDX i EZX 

do SD2. Dlatego warto rozważyć przejście 

na nowszą wersję programu.

PreSonus 

Toontrack

HeadRush

Akai Professional

Tania multiplikacja  
we/wy
Szczęśliwi nabywcy flagowego inter-

fejsu Quantum zostaną nagrodzeni 

50-procentową zniżką na DigiMax DP 

88 – 8-kanałowy przedwzmacniacz 

mikrofonowy z przetwornikiem AC/CA.
Promocja obowiązuje do 30.06.2018.
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PreSonus

Toontrack 

Okazyjna lampa
Jeśli ktoś szuka dobrego wzmacniacza 

mikrofonowego, powinien rozważyć 

najnowszą propozycję PreSonusa. Obniżył 

on cenę wysokonapięciowego urządzenia 

ADL 700 z channel stripem (preamp  

lampowy, 4-pasmowy kompresor, EQ)  

o unikatowej konstrukcji i referencyjnych 

parametrach. Kosztuje ono obecnie tylko 

4830 zł (wcześniej 6900 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

RME

Sterownik w gratisie
Wszyscy, którzy zakupią interfejs audio 

Fireface UFX+, mający na pokładzie 

m.in. złącza Thunderbolt/USB 3.0, otrzy-

mają bezpłatnie ARC USB, sterownik 

do kart współpracujących z TotalMix 

FX o wartości 535 zł. Ma 15 dowolnie 

konfigurowalnych przycisków, pokrętło 

enkodera, wejście TS do przełącznika 

nożnego, MIDI USB i jest kompatybilny  

z Windows i Mac OS. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Mnóstwo 
brzmień taniej
Tej wiosny z pewnością nie zabrak-

nie nam brzmienia dzięki promocjom 

szwedzkiego producenta. I tak przy 

zakupie EZdrummera 2 otrzymamy 

bezpłatnie pakiet brzmień EZX o war-

tości 240 zł. Zakup EXmix 2 jest pre-

miowany bezpłatną biblioteką EZmix 

o wartości 140 zł. Zakup pojedynczych 

bibliotek daje oszczędność 20% ceny. 

I tak rozszerzenia do EZmix kosztu-

ją jedynie 115 zł (wcześniej 140 zł), 

zestaw EZkeys Essential Pianos 528 zł 

(wcześniej 650 zł), podobnie jak zestaw 

EZkeys Bundle. Przy zakupie rozsze-

rzenia EZkeys otrzymuje się bezpłatnie 

EZkeys MIDI Pack o wartości 99 zł. 

Takim samym prezentem jest nagradza-

ny zakup pakietu EZkeys.
Wszystkie oferty obowiązują do 31.05.2018. 
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ADAM Audio

ADAM Audio

Laney

Brzmienia  
do ściągnięcia 
Posiadacze kontrolerów M-Audio 

ostatnio są rozpieszczani dodatkowymi 

pakietami instrumentów. Najnowszy 

pochodzi od specjalistów z Touch Loops. 

W plikach o objętości ponad 2 GB zna-

lazło się 500 brzmień od perkusyjnych 

„one-shotów” przez zmysłowe loopy po 

głębokie, napędzające basy. Mogą  

z niego bezpłatnie skorzystać właściciele 

mikrofonu Uber Mic, interfejsów C-Series 

i M-Track 8 oraz klawiatur sterujących 

Axiom AIR Mini 32, CTRL49, serii CODE 

(Black), serii Oxygen, Hammer 88 i serii 

Keystation. By móc pobrać brzmienia, 

należy zarejestrować sprzęt na stronie 

producenta.

M-Audio

Universal Audio

PreSonus 

Interfejs z pakietem 
wokalnym
Wystarczy kupić i zarejestrować nowy 

interfejs Apollo Twin MkII lub Apollo Twin 

USB, by zyskać narzędzia do tworzenia 

brzmień znanych z największych prze-

bojów. Universal Audio dołożyło do nich 

bezpłatny zestaw wtyczek do wokalu. 

Znalazły się w nim Antares Auto-Tune 

Realtime, Manley VOXBOX Channel Strip 

i UA Pure Plate Reverb. Za zakup Apollo 

Twin MkII QUAD przysługuje cały zestaw. 

Nabywcy Apollo Twin MkII DUO lub 

Apollo Twin USB w prezencie otrzymują 

pierwsze dwie, a nowi właściciele Apollo 

Twin SOLO – pierwszą z nich. Wtyczki  

dodawane są automatycznie do konta 

zaraz po rejestracji. Jeśli ktoś już ma jedną  

z wtyczek oferowanych w promocji, może 

ją wymienić na inną.

Oferta obowiązuje do 30.06.2018.

Nagłośnienie gitarowe  
i basowe w promocji 
Laney urządził wyprzedaż wzmacniaczy, 

kolumn oraz combo gitarowych i basowych. 

Kosztują teraz od 20 do 35% mniej. Oto 

przykłady: wzmacniacz gitarowy L50H – 

4340 zł (wcześniej 6200 zł), kompaktowa 

kolumna gitarowa GS 412PS – 2599 zł  

(wcześniej 3990 zł), combo gitarowe 

LX65R – 865 zł (wcześniej 1330 zł), combo 

gitarowe LX120 RH – 909 zł (wcześniej 

1399 zł), kolumna gitarowa LX412 – 909 zł  

(wcześniej 1399 zł), combo basowe RB7 

i RB8 – 1620 zł (wcześniej 2490 zł), head 

basowy RB9 – 1040 zł (wcześniej 1599 zł). 

To tylko część okazji. Więcej informacji jest 

dostępne na stronie www.audiostacja.pl/

uploads/cennik/LANEY.pdf.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy 

objętych promocją.

Interfejsy taniej
Zwolenników solidnego studyjnego sprzętu 

powinna ucieszyć wiadomość o promocji in-

terfejsów PreSonusa. W promocji można ku-

pić zestaw iTwo Studio, który od razu pozwoli 

wyposażyć w podstawowym zakresie całe 

studio. Kosztuje on teraz 899 zł (wcześniej 

1050 zł). Można także kupić taniej solidny 

interfejs AudioBox 44VSL. Obecnie kosztuje 

jedynie 977 zł (wcześniej 1150 zł). 
Oferta obowiązuje do 30.05.2018 lub do wyczerpania 

egzemplarzy objętych promocją.

Podstaw(k)a lepszego 
brzmienia
Do każdej zakupionej pary monitorów 

ADAM AX3 i ADAM A5X otrzymujemy 

teraz bezpłatnie parę śnieżnobiałych pod-

stawek o wartości 240 zł. Minimalizują 

one rezonanse, dzięki czemu łatwiej wy-

łapujemy wszystkie szczegóły brzmienia 

opracowywanych projektów.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy 

objętych promocją.

W zestawie taniej
Monitory Adam A5X można kupić taniej  

w zestawie z subwooferami Sub7. Zesta-

wy kosztują teraz zaledwie 4250 zł (cena 

standardowa: 4999 zł). Monitory Adama 

dają piękną górę, głęboki dół i solidny 

środek. Są wyposażone w wydajne woofe-

ry, innowacyjny przetwornik wstęgowy 

X-ART oraz optymalnie dobrane tweetery. 

Sub7 odtwarza dolne pasmo aż do 32 Hz. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy 

objętych promocją.

2box

Niskie brzmienie 
w niskiej cenie
Gratka dla perkusistów: zestaw TrigIt 

Trigger kit, czyli 4x kocioł/werbel,  

1x stopa, złącze jack ¼” kosztuje teraz 

zaledwie 419 zł (wcześniej 799 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.
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O roli zadaniowości w budowaniu 
kariery, zderzeniu świata muzyki  
klasycznej i DJ-skiej oraz frajdzie 
czerpanej z realizacji projektu pod 
hasłem „Sample yourself!”  
mówi Steve Nash

Luksus eksperymentowania

Steve Nash

Właściwie Kacper Nowak. DJ,  

producent muzyczny, kompozytor i pianista. 

Trzykrotny mistrz świata International Dj 

Association (IDA). Występował w koncer-

tach z orkiestrą, w recitalach solowych  

i koncertach jazzowych, ale także live  

actach łączących muzykę elektroniczną  

ze specjalnie przygotowaną oprawą  

wizualną. Ma na swoim koncie muzykę  

teatralną i filmową. Jest pomysłodawcą  

i autorem projektu Steve Nash & Turntable 

Orchestra, który nowatorsko połączył  

muzykę klasyczną z elektroniką,  

wykorzystując orkiestrę i turntablizm.  

W ubiegłym roku ukazała się płyta „Out of 

Fade” Steve Nash & Turntable Orchestra,  

a sam projekt doczekał się Nagrody  

Muzycznej Programu Trzeciego „Mateusz” 

w kategorii muzyki rozrywkowej – „Debiut”. 

Obecnie współtworzy zespół niXes.

Twoja droga do gramofonów wiodła – nomen omen – naokoło.

Jako siedmiolatek zacząłem w szkole muzycznej od fortepianu.  

W wieku kilkunastu lat pojawiła się muzyka rozrywkowa, jazzo-

wa, pierwsze zespoły. Wtedy na polskie salony wchodził hip-hop, 

a ja  zacząłem robić proste utwory na komputerze. W Magix 

Music Makerze poznawałem, jak się tworzy kompozycję, układa 

bębny, basy. W szkole średniej musiałem to odłożyć – ćwicze-

nie na fortepianie zajmowało zbyt wiele czasu. Przy wyborze 

studiów wahałem się między muzyką rozrywkową a fortepianem 

klasycznym. Zwyciężyła druga opcja. Stwierdziłem,  że studia  

pianistyczne pozwolą mi rozwinąć warsztat wykonawczy i dadzą 

w przyszłości większe możliwości. Dużo wtedy pracowałem, ale 

też miałem okazję poznać świetnego producenta Macieja Mil-

czarka z kolektywu Kivi Foundation, który pokazał mi Abletona. 

To był moment zwrotny w mojej karierze muzyka. Zauważyłem, 

że jestem w stanie na dostępnym programie komponować, grać, 

remiksować i robić wiele rzeczy, o których wtedy jeszcze nie mia-

łem pojęcia. Coraz rzadziej zaglądałem na uczelnię, coraz więcej 

siedziałem w domowym, dość ubogim studiu. 

Ubogim, czyli jakim?

Miałem bardzo tanie monitory Beringera i Launch Pada. 

Rzeczywiście dość skromny zestaw. Do czego ci wystarczył?

Do stwierdzenia, że to może być dobra droga rozwoju. Nie 

trzeba mieć wypasionego sprzętu. Warto zacząć od dobrego 

poznania tego, który się ma. Choćby jednego. W ten sposób 

można się dowiedzieć, czego brakuje w tym sprzęcie i w którą 

stronę należy iść: potrzeba syntezatora czy kontrolera MIDI? 

Jeśli kontrolera, to jakiego? Tak właśnie wymieniałem sprzęt. 

Potem pojawił się Ableton Push, a potem lawinowo kupa innych 

ciekawych gratów. (śmiech)

Ale jeszcze nie gramofon.

Już blisko. Pod koniec studiów zapisałem się na warsztaty 

DJ-skie w Olsztynie organizowane przy okazji Bruk Festivalu. 

Stwierdziłem, że to jest coś, czego chciałbym w życiu spróbo-

wać, a wcześniej nie miałem okazji. Zakupiłem gramofony  >> fo
t. 
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RWĄCY TEMAT

Luksus eksperymentowania
RWĄCY TEMAT
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do Torunia, bo tam mieszkali poznani na Bruk Festivalu DJ-e,  

i rozpocząłem inny etap w swoim życiu. Zacząłem regularnie 

grać imprezy, byłem rezydentem klubu NRD. To jest jeden  

z ciekawszych alternatywnych klubów w Toruniu. Dzięki temu, 

że regularnie grałem, zrozumiałem, na czym polega DJ-ing. 

Miałem chłopaków koło siebie, eksperymentowaliśmy, praco-

waliśmy. Oni doszli do pewnego etapu w graniu, ja w kompozycji 

i produkowaniu. Przez wymianę doświadczeń i inspiracji zaczę-

liśmy rozwijać te dziedziny: trochę klasykę, trochę turntablizm, 

trochę kompozycję, trochę granie.

O świadomości rozwoju  
przychodzącej z czasem

Doskonale pamiętam momenty, kiedy robiłem jakiś utwór  

i wydawało mi się, że jest super! Minęło kilka lat i teraz wiem, na 

czym polega tworzenie muzyki na komputerze. To jest po prostu 

komponowanie. I choć nie ma jakichś utartych ścieżek, to na pew-

no najpierw trzeba bardzo dobrze poznać warsztat i podstawy 

produkcji muzyki w domenie cyfrowej, żeby potem móc kreować 

własne brzmienia, własny workflow na komputerze. 

O uniwersalności projektu

Idea Turntable Orchestra była taka, żeby nie tworzyć stałego 

zespołu, tylko tworzyć kompozycje. Tak jak Beethoven, Mozart 

– pisali utwór i mogła go wykonywać dowolna orkiestra. Dlatego 

przygotowaliśmy materiał tak, że równie dobrze moglibyśmy wy-

słać go na drugi koniec świata do innych dziewięciu chłopaków – 

DJ-ów, orkiestry i pianisty i wszyscy powinni sobie dać z nim radę. 

zadaniem na początku był fortepian i gruntowne poznanie tego 

instrumentu. Później pojawiła się muzyka elektroniczna, gramo-

fony, DJ-ing i synteza w moim projekcie Steve Nash & Turntable 
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Dość późno. 

Bardzo późno. To było sześć lat temu – miałem 22 lata.

Czyli byli tam nastolatkowie, którzy przewyższali cię  

techniką gry na gramofonach? Chcę ustalić twój punkt  

startu do mistrzostwa.

Kojarzyłem wtedy takie ikony jak DJ Fly czy DJ Qbert, ale nigdy 

wcześniej nie miałem okazji spotkać człowieka, który to robi, 

jest Polakiem i mógłby mi coś na ten temat powiedzieć. Podczas 

olsztyńskich warsztatów zmiksowałem dwa pierwsze utwory  

i zrozumiałem ideę. Teraz jest ona dla mnie oczywista, ale pa-

miętam moment, gdy nie miałem o tym bladego pojęcia. Na tyle 

się wkręciłem, że miesiąc czy dwa później przeprowadziłem się 

i pojechałem. Podczas warsztatów poznałem fantastycznych ludzi: 

DJ-a Funktiona i DJ-a Chmielixa, z którymi do dzisiaj pracuję  

w projekcie Steve Nash & Turntable Orchestra. To świetni, świato-

wej klasy turntabliści. No i zacząłem grać. Rok później wystartowa-

łem z DJ-em Funktionem w mistrzostwach świata IDA. Wygrali-

śmy je. W kolejnym roku sukces powtórzyliśmy. Potem zrobiliśmy 

sobie rok przerwy, bo powstał projekt z orkiestrą i w terminie 

mistrzostw graliśmy swoje koncerty. Na przypieczętowanie,  

w 2015, pojechaliśmy na IDA z zespołem czteroosobowym, złożo-

nym z DJ-ów Turntable Orchestry – i wygraliśmy je po raz trzeci.

Po zdobyciu pierwszego mistrzostwa świata powiedziałeś, że 

stałeś się rozpoznawalny. Co powiesz po trzecim? Stałeś się 

celebrytą?

Nie, absolutnie nie, natomiast na pewno pomogło mi to  

w osiągnięciu kilku następnych celów. Jestem muzykiem, który 

stawia sobie kolejne zadania i zawiesza kolejne poprzeczki. Takim 
fo
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Próby koncertu przygotowywanego  

na ceremonię otwarcia World Games 2017  

odbywały się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

>>
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A jak doszło do połączenia świata klasycznej orkiestry ze 

światem DJ-ów? Sam miałeś te światy oswojone we własnej 

głowie, ale poza nią tak przecież nie było. 

Nie wiem, czy istnieją przypadki w życiu, ale powiedzmy, że było 

to dość przypadkowe. Po mistrzostwach w 2013 roku miałem 

ochotę zrobienia czegoś innego, w innej formule niż przygoto-

wywanie rutyn DJ-skich na zawody. Pierwszym pomysłem było 

stworzenie orkiestry DJ-skiej, która miała grać utwory klasyczne. 

Chciałem zarejestrować orkiestrę w wielośladzie, wszystkie 

instrumenty z osobna, wrzucić to na gramofony i zobaczyć, co się 

stanie. Ale po zawodach w 2013 roku dostałem maila od toruń-

skiej orkiestry symfonicznej, czy nie chcielibyśmy zrobić jakiegoś 

wspólnego projektu. Wtedy już wiedziałem, że mój pierwotny 

pomysł trzeba przekształcić, pójść krok dalej i połączyć DJ-ów  

z orkiestrą. 

Nie miałeś kłopotu z namówieniem DJ-ów, żeby zagrali  

w orkiestrze?

Właśnie nie. To było na tyle fascynujące przedsięwzięcie, że 

każdy był ciekawy, co się wydarzy. W tamtym czasie z orkie-

strami występowały gwiazdy, na przykład Perfect, wykonujący 

swoje piosenki symfonicznie. Projektów paraklasycznych nie 

było wcale. Ja jednak od samego początku założyłem, że ten 

projekt ma być muzyką DJ-ów i orkiestry wspartej sekcją ryt-

miczną z oryginalnymi utworami napisanymi pod ten zestaw 

instrumentów.

Samo pisanie utworów było dwutorowe. Ty rozpisałeś je dla 

DJ-ów, twoja przyjaciółka Anna Weber na orkiestrę.

>>

O nieporadnej edukacji muzycznej

Strasznie wkurzają mnie zabawki dla dzieci. Mam rocznego chrześniaka. 

Kiedy kupuję mu zabawki i one grają jak sprzed trzydziestu lat, to mnie szlag 

trafia. Strasznie się wkręciłem w konstruowanie różnych instrumentów 

i kontrolerów MIDI, trochę programuję, więc wiem, jakie są możliwości. 

Tworzę też proste instrumenty i często pracuję z dzieciakami, robiąc warsz-

taty muzyczne. Udało mi się stworzyć ciekawy kontroler MIDI. Pozwala na 

podłączenie różnych elementów przewodzących energię elektryczną, które 

triggerują MIDI w Abletonie albo bezprzewodowo komunikują się z innymi 

programami np. Max/MSP czy programami do video mappingu. Tworzę  

z dzieciakami te instrumenty i widzę, że one łakną fajnej, nowej muzyki, a nie 

tego, czym są obecnie bombardowane. 

Pierwsze próby DJ-ów z orkiestrą 
okazały się dosłownie zderzeniem 
różnych światów

To była fajna praca. W początkowych utworach tworzyłem 

warstwę elektroniczną, prototypowałem orkiestrę – w jakimś 

prostym zarysie – i tę myśl rozwijała Ania. Jak już złapaliśmy 

wspólny język i zaufanie, że każde z nas dobrze wykonuje swoją 

część pracy, dawaliśmy sobie większą swobodę. Mogłem skupić 

się na warstwie elektronicznej, bardziej pomyśleć o tym, co 

będzie grane na gramofonach i fortepianie, a Ania miała wolną 

rękę w kwestii orkiestracji. Często się konsultowaliśmy, więc 

wiedziałem, co się dzieje w orkiestrze. Tworzyłem w Abletonie 

projekty, które wysyłałem do Ani. Ona na ich podstawie miała 

formę: widziała, co gra każdy z DJ-ów, widziała, jaka jest partia 

mojego fortepianu, ewentualnie dostawała jakiś prototyp 

orkiestry. To była taka moja partytura, którą ona przekładała na 

partyturę papierową.

Zatem rozpisaliście pierwsze kompozycje i…

Jako młokos nie miałem do czynienia z DJ-ingiem. Myślałem 

wtedy, że na gramofonach produkuje się beaty, sample są cięte  

i ten DJ coś robi na tych płytach takiego, że powstaje z tego beat 

hiphopowy. Dlatego spodziewałem się, że zaproszeni do projektu 

muzycy klasyczni nie będą mieli o tym bladego pojęcia. Bardzo się 

nie pomyliłem, bo pierwsze próby z orkiestrą  
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okazały się dosłownie zderzeniem różnych światów. Z jednej 

strony chłopaki poznawali ideę gry na instrumentach i dowiady-

wali się, na czym polega praca dyrygenta: co on robi, czemu jest 

ważny i dlaczego trzeba na jego ruch reagować. Z drugiej strony 

muzycy orkiestrowi z zaciekawieniem przyglądali się, co chłopaki 

robią na gramofonach. Początki były może egzotyczne, ale dziś 

mogę powiedzieć, że DJ-e, z którymi współpracowałem w Turn-

table Orchestra, zagrali najwięcej w tym kraju koncertów  

z klasyczną orkiestrą. Co więcej, współpracowali z większą liczbą 

zespołów orkiestrowych niż ja jako student grający koncerty 

fortepianowe.

„Zderzenie różnych światów” sugeruje coś więcej niż tylko  

początkowe obopólne zaciekawienie. Domyślam się, że  

większość DJ-ów nie ma formalnego wykształcenia  

muzycznego, więc oni i muzycy z orkiestry mówili zupełnie in-

nymi językami. Jakie były największe problemy we współpracy? 

Nie chciałbym tu nikogo skrzywdzić, ale wydaje mi się, że żaden 

z chłopaków nie miał formalnego wykształcenia muzycznego. 

Mimo to trudności najczęściej nie wynikały z braku porozu-

mienia. Orkiestra jest aparatem, który gra na instrumentach 

klasycznych, czyli takich, które po szarpnięciu struny czy pocią-

gnięciu smyczka wydobywają dźwięk z pudła rezonansowego. 

Ten dźwięk jest generowany fizycznie. Nasze instrumenty – 

gramofony – potrzebują wzmacniacza, głośników i jest  

to zupełnie inna idea grania. Muzycy są przyzwyczajeni do 

pewnego wolumenu, jaki wydają ich instrumenty. Postawienie 

głośników na scenie powodowało, że przestawali się dobrze 

słyszeć. To stanowiło największy problem w połączeniu muzyki 

klasycznej i elektronicznej. Sama praca z orkiestrami była raczej 

przyjemna. Muzycy z dużym respektem podchodzili do pracy 

DJ-ów. Orkiestra zauważała, że to, co dzieje się na gramofonach 

i instrumentach, nie jest tylko sztuką dla sztuki. To prawdziwe 

wykonawstwo, gdzie liczy się warsztat, precyzja, kompozycja 

>>
– dlatego próby były fajne. Żeby grać dobrze na przykład na 

skrzypcach, trzeba poświęcić kilkanaście lat swojego życia. Jeśli 

chce się być wirtuozem gramofonu, należy wykonać dokładnie 

taką samą pracę. 

W trakcie prac nad utworami stworzyliście nowe techniki 

grania. Możesz powiedzieć, na czym polegały?

Mieliśmy na przykład nagraną skalę dźwięków na gramofonie  

w tonacji C-dur i na tej bazie tworzyliśmy nowe rozwiązania, 

grając akordami na trzech gramofonach. Jeden z chłopaków miał 

składnik prymy, drugi tercji, trzeci kwinty i każdy poruszał się 

swoim głosem. Tworzyliśmy polifonię. Do dziś gramy na koncercie 

utwór, który w naszej partyturze nazywa się „Banicja”,  

a na płycie „Źródło”. Są tam mocne, piłowate syntezatory, które 

wykonujemy na koncercie w taki sposób: każdy z chłopaków ma 

swój składnik akordu i jeszcze do tego side-chainuje te akordy, 

używając tak zwanego upfadera na mikserze. Jesteśmy w stanie 

tworzyć efekty, korzystając z gramofonów i miksera, nieko-

niecznie wcześniej insertując je w sesji. Na przykład side-chain 

– stwierdziliśmy, że możemy do tego używać prawdziwego fadera 

i ćwiczyć w dziewięciu, siedmiu, pięciu ruch pompowania. To było 

zabawne w pewien sposób, ale staraliśmy się nie podchodzić do 

tego sztampowo. Zaczęły nam wychodzić rozwiązania, o których 

nie myśleliśmy na początku. Od samego scratchu przeszliśmy do 

idei grania dźwięków na gramofonie.

W ten sposób wykorzystaliście siłę orkiestry. Tego nie da się 

zrobić w pojedynkę.

Dokładnie. Strzał w dziesiątkę.

A nie miałeś problemu z utworzeniem orkiestry z DJ-ów?  

W końcu każdy z nich jest solistą. DJ PacOne mówił, że zakres 

częstotliwości jest stały, a każdy chciałby sprzedać swój  

indywidualizm. 

działań. Największym z nich projekt „Organum”, który stworzyliśmy 

na potrzeby festiwalu Bella Skyway 2017 w Toruniu. „Organum” to 

kompozycja na elektronikę i organy, połączona z video mappingiem 

kościoła Świętego Ducha w Toruniu. Na organach grał Jan Mroczek, ja 

grałem na syntezatorach  i zajmowałem się obsługą Abletona, całym 

nagłośnieniem w systemie surround, który specjalnie zaprojektowałem 

O graniu na akord z wizualizacjami

Od momentu mojego pierwszego audiowizualnego projektu 

Steve Nash & VJ Pillow zacząłem interesować się grafiką kompu-

terową i designem. Efektem tego było kilka video mappingowych 
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Zespół złożony z orkiestry, DJ-ów, sekcji rytmicznej – grający  

w takim zestawieniu po raz pierwszy – to był eksperyment.  

Dlatego przyjąłem założenie, bez którego projekt nie mógłby 

się udać: gramy w sposób zaplanowany. Podczas pierwszych 

koncertów skrupulatnie przestrzegałem tej zasady: „Nie, nie 

zgadzam się na ten scratch. Nie ma go w partyturze. Wyprodu-

kowałem utwór w ten sposób i tak to gramy. Koniec!”. Po kilku 

latach koncertów z orkiestrami widzę, że materiał okrzepł i się 

uleżał. Każdy DJ wie, co gra kolega obok i ile ma przestrzeni, gdy 

przyjdzie moment na jego wejście. Doceniam dobry kontakt mię-

dzy chłopakami. Dają sobie znać: „Teraz jest twoja kolej. Możesz 

zrobić ciut więcej niż zwykle”. Ja też mam do nich zdecydowanie 

większe muzyczne zaufanie i bardzo się cieszę, że wiedzą, gdzie 

jest ich miejsce w tym zespole. 

Czyli zaczęli zachowywać się jak prawdziwi  

instrumentaliści, którzy podczas wspólnego występu  

reagują na działania kolegów na scenie?

Zdecydowanie tak! Perfekcyjne opanowanie materiału daje 

wielką frajdę z grania. Na początku miałem dużo stresu przed 

koncertami: „Jejku, to jest takie duże przedsięwzięcie i trzeba 

je całe ogarnąć, żeby wszyscy się dobrze słyszeli, żebym ja miał 

dobry odsłuch, itd.”. Teraz jest taki moment, że mogę skupić się 

na swoim graniu. Podczas montażu sprzętu siadam do fortepia-

nu i ćwiczę. Technika opina wszystko, a ja mam czas dla siebie. 

Jest fajnie, bo chłopaki ćwiczą na słuchawkach. Nie musimy 

sobie mówić, że zaraz mamy próbę. Każdy wie, kiedy ma przyjść, 

kiedy zaczynamy się podpinać, kiedy wchodzimy na koncert. 

Osiągnęliśmy świetną systematykę w tej pracy i to daje megado-

bre efekty na koncertach.

Fortepian, na którym grasz – przy całym szacunku dla tego 

instrumentu – podczas koncertu wygląda jak podstawka pod 

komputer i zestaw kontrolerów. Do czego służy ci  

to instrumentarium elektroniczne?

Mój komputer, który stoi na fortepianie, stanowi centrum  

dowodzenia „wszechświatem” na scenie. Po pierwsze rozdziela 

metronomy, ponieważ gramy z klikiem, aby się w tym wszyst-

kim połapać. Po drugie stanowi centrum  sterowania Pushem. 

Zaczynałem, mając Pusha, i miałem sample, które triggerowałem 

w trakcie koncertu. Ableton powoduje, że na koncertach – poza 

klasycznym instrumentem – występuję najczęściej z Nordem. Od 

wielu lat korzystam z funkcji zmieniającej mi brzmienia tego Norda 

i automatyzującej pewne parametry w instrumencie. Im więcej gra-

my, tym na więcej sobie pozwalamy, bo nabieramy doświadczenia. 

Niedawno dołączyłem do swojego setupu MPC Live. Dzięki temu 

mogę sobie pozwolić na bardziej skomplikowane tematy związane 

z fingerdrummingiem, z odpaleniem sekwencji efektów, ponieważ 

korzystam z innego urządzenia, jakim jest komputer. Jeśli mam być 

szczery, generalnie nie lubię komputerów. Komputer powinien stać 

w studiu i tam robić swoją robotę. Podczas koncertu zawsze się 

martwiłem, że coś się może stać. Dlatego zawsze kombinowaliśmy, 

O MPC Live

MPC Live to jeden z najciekawszych instrumentów, który obecnie posiadam. 

To narzędzie, na którym jestem w stanie zrobić w zasadzie wszystko. Bardzo 

lubię w nim to, że stanowi zupełnie autonomiczny element mojego setupu. 

Bezprzewodowa łączność Bluetooth Wi-Fi, obsługa Ableton Link, zasilanie ba-

teryjne, możliwość wstawienia twardego dysku powodują, że MPC jest obec-

nie jedną z najciekawszych propozycji do tworzenia i wykonywania muzyki. 

Perfekcyjne opanowanie materiału 
daje wielką frajdę z grania

do tego wydarzenia. Był to system składający się z 14 głośników 

rozwieszonych wzdłuż nawy głównej kościoła. Za warstwę graficzną 

odpowiadał VJ Pillow i Bartosz Siorek. Za reżyserię i obsługę świateł 

Nina Minor i Rafał Tysarczyk. Podczas całego festiwalu, który trwał 

tydzień, zagraliśmy 90 razy. Obejrzało oraz wysłuchało nas ponad  

60 tysięcy ludzi. Było to niesamowite doświadczenie. 

żeby były jakieś backupy, posynchronizowane sytuacje, że jak 

jedno padnie, to inne przejmie jego zadania. To było strasznie kło-

potliwe. Odkąd pracuję na MPC Live, poczułem większą swobodę. 

Mam sprzęt, który sam może bardzo dużo. Jak wyłączą prąd na 

sali, wszyscy mogą grać i ja też, bo mam baterie. Przez protokół link 

MPC bezprzewodowo synchronizuje się z Abletonem. Zyskałem 

mnóstwo możliwości. W zasadzie komputer steruje mi teraz pew-

nymi parametrami hardware’u, na przykład syntezatorów, zmianą 

presetów.

Miałeś jakieś przejścia z komputerami, skoro tak ich  

nie lubisz na scenie?

Jedno zdarzyło się podczas koncertu premierowego Steve Nash 

& Turntable Orchestra. Graliśmy dwa koncerty jednego dnia  

z półgodzinną przerwą. Po przerwie weszła zapowiedź, weszła 

orkiestra, weszli DJ-e, wszedłem ja, ukłoniłem się i – choć wyda-

wało mi się, że znam Abletona od podszewki – zobaczyłem błąd, 

którego nie widziałem nigdy wcześniej. Ponieważ był to nasz 

pierwszy koncert, nie przewidzieliśmy sytuacji: „Co się stanie, jak 
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Zespół złożony z orkiestry, DJ-ów, sekcji rytmicznej – grający  

w takim zestawieniu po raz pierwszy – to był eksperyment.  

Dlatego przyjąłem założenie, bez którego projekt nie mógłby 

się udać: gramy w sposób zaplanowany. Podczas pierwszych 

koncertów skrupulatnie przestrzegałem tej zasady: „Nie, nie 

zgadzam się na ten scratch. Nie ma go w partyturze. Wyprodu-

kowałem utwór w ten sposób i tak to gramy. Koniec!”. Po kilku 

latach koncertów z orkiestrami widzę, że materiał okrzepł i się 

uleżał. Każdy DJ wie, co gra kolega obok i ile ma przestrzeni, gdy 

przyjdzie moment na jego wejście. Doceniam dobry kontakt mię-

dzy chłopakami. Dają sobie znać: „Teraz jest twoja kolej. Możesz 

zrobić ciut więcej niż zwykle”. Ja też mam do nich zdecydowanie 

większe muzyczne zaufanie i bardzo się cieszę, że wiedzą, gdzie 

jest ich miejsce w tym zespole. 

Czyli zaczęli zachowywać się jak prawdziwi  

instrumentaliści, którzy podczas wspólnego występu  

reagują na działania kolegów na scenie?

Zdecydowanie tak! Perfekcyjne opanowanie materiału daje 

wielką frajdę z grania. Na początku miałem dużo stresu przed 

koncertami: „Jejku, to jest takie duże przedsięwzięcie i trzeba 

je całe ogarnąć, żeby wszyscy się dobrze słyszeli, żebym ja miał 

dobry odsłuch, itd.”. Teraz jest taki moment, że mogę skupić się 

na swoim graniu. Podczas montażu sprzętu siadam do fortepia-

nu i ćwiczę. Technika opina wszystko, a ja mam czas dla siebie. 

Jest fajnie, bo chłopaki ćwiczą na słuchawkach. Nie musimy 

sobie mówić, że zaraz mamy próbę. Każdy wie, kiedy ma przyjść, 

kiedy zaczynamy się podpinać, kiedy wchodzimy na koncert. 

Osiągnęliśmy świetną systematykę w tej pracy i to daje megado-

bre efekty na koncertach.

Fortepian, na którym grasz – przy całym szacunku dla tego 

instrumentu – podczas koncertu wygląda jak podstawka pod 

komputer i zestaw kontrolerów. Do czego służy ci  

to instrumentarium elektroniczne?

Mój komputer, który stoi na fortepianie, stanowi centrum  

dowodzenia „wszechświatem” na scenie. Po pierwsze rozdziela 

metronomy, ponieważ gramy z klikiem, aby się w tym wszyst-

kim połapać. Po drugie stanowi centrum  sterowania Pushem. 

Zaczynałem, mając Pusha, i miałem sample, które triggerowałem 

w trakcie koncertu. Ableton powoduje, że na koncertach – poza 

klasycznym instrumentem – występuję najczęściej z Nordem. Od 

wielu lat korzystam z funkcji zmieniającej mi brzmienia tego Norda 

i automatyzującej pewne parametry w instrumencie. Im więcej gra-

my, tym na więcej sobie pozwalamy, bo nabieramy doświadczenia. 

Niedawno dołączyłem do swojego setupu MPC Live. Dzięki temu 

mogę sobie pozwolić na bardziej skomplikowane tematy związane 

z fingerdrummingiem, z odpaleniem sekwencji efektów, ponieważ 

korzystam z innego urządzenia, jakim jest komputer. Jeśli mam być 

szczery, generalnie nie lubię komputerów. Komputer powinien stać 

w studiu i tam robić swoją robotę. Podczas koncertu zawsze się 

martwiłem, że coś się może stać. Dlatego zawsze kombinowaliśmy, 

O MPC Live

MPC Live to jeden z najciekawszych instrumentów, który obecnie posiadam. 

To narzędzie, na którym jestem w stanie zrobić w zasadzie wszystko. Bardzo 

lubię w nim to, że stanowi zupełnie autonomiczny element mojego setupu. 

Bezprzewodowa łączność Bluetooth Wi-Fi, obsługa Ableton Link, zasilanie ba-

teryjne, możliwość wstawienia twardego dysku powodują, że MPC jest obec-

nie jedną z najciekawszych propozycji do tworzenia i wykonywania muzyki. 

Perfekcyjne opanowanie materiału 
daje wielką frajdę z grania

do tego wydarzenia. Był to system składający się z 14 głośników 

rozwieszonych wzdłuż nawy głównej kościoła. Za warstwę graficzną 

odpowiadał VJ Pillow i Bartosz Siorek. Za reżyserię i obsługę świateł 

Nina Minor i Rafał Tysarczyk. Podczas całego festiwalu, który trwał 

tydzień, zagraliśmy 90 razy. Obejrzało oraz wysłuchało nas ponad  

60 tysięcy ludzi. Było to niesamowite doświadczenie. 

żeby były jakieś backupy, posynchronizowane sytuacje, że jak 

jedno padnie, to inne przejmie jego zadania. To było strasznie kło-

potliwe. Odkąd pracuję na MPC Live, poczułem większą swobodę. 

Mam sprzęt, który sam może bardzo dużo. Jak wyłączą prąd na 

sali, wszyscy mogą grać i ja też, bo mam baterie. Przez protokół link 

MPC bezprzewodowo synchronizuje się z Abletonem. Zyskałem 

mnóstwo możliwości. W zasadzie komputer steruje mi teraz pew-

nymi parametrami hardware’u, na przykład syntezatorów, zmianą 

presetów.

Miałeś jakieś przejścia z komputerami, skoro tak ich  

nie lubisz na scenie?

Jedno zdarzyło się podczas koncertu premierowego Steve Nash 

& Turntable Orchestra. Graliśmy dwa koncerty jednego dnia  

z półgodzinną przerwą. Po przerwie weszła zapowiedź, weszła 

orkiestra, weszli DJ-e, wszedłem ja, ukłoniłem się i – choć wyda-

wało mi się, że znam Abletona od podszewki – zobaczyłem błąd, 

którego nie widziałem nigdy wcześniej. Ponieważ był to nasz 

pierwszy koncert, nie przewidzieliśmy sytuacji: „Co się stanie, jak 
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to padnie?”. Nie byliśmy gotowi na zagranie bez systemu kompu-

terowego, bez metronomów. Okazało się, że z karty Focus Right 

na FireWire, z której wtedy korzystałem, delikatnie wysunął się 

kabelek. Karty FireWire zachowują się inaczej niż karty USB. 

Idzie przez nie większy prąd, więc potrafią zawiesić komputer. 

Powiedziałem do mikrofonu, jaka jest sytuacja, musiałem zre-

setować komputer, co trwało minutę albo półtorej. Po restarcie 

wszystko ruszyło. 

A jak się współpracowało z różnymi orkiestrami?  

Bo zaczęliście od Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, ale 

potem było wiele innych.

Chłopaki zauważyli, że są różnice…

No właśnie: jakie?

Chociażby takie, że orkiestry są mniej lub bardziej spójne brzmienio-

wo. Jedne bardziej rozumiały to, co robimy, inne podchodziły do tego 

bardziej sceptycznie. Poza tym zobaczyli różnicę w koncertowaniu 

z orkiestrą smyczkową, z którą nagrywaliśmy płytę, a graniu ze skła-

dem symfonicznym. Przy drugiej odsłonie Turntable Orchestry, jaką 

przygotowaliśmy na otwarcie sali koncertowej Centrum Kulturalno

-Kongresowego Jordanki w Toruniu, mieliśmy okazję występować 

z orkiestrą symfoniczną w powiększonym składzie. Przy składzie 

smyczkowym zdecydowanie łatwiej się komponuje, bo mamy spójne 

brzmienie smyczków i cokolwiek innego pojawi się nad tym, jest  

słyszalne. Gdy masz do dyspozycji sekcję dętą, perkusyjną, więcej 

pasm jest zajętych, a tym samym na mniej możesz sobie pozwolić.  

A może inaczej: w zasadzie można sobie pozwolić na tyle samo, tylko 

trzeba to lepiej kontrolować. Nie można myśleć, że w utworze zrobię 

sobie fajne elektroniczne brassy i podbiję to brassami orkiestrowymi. 

Połączenia tych dwóch soundów sprawi, że nie będziemy w stanie 

stwierdzić, kto teraz gra. Dlatego po koncertach z orkiestrą toruńską 

przemyśleliśmy ten problem i przy kolejnym spotkaniu z orkiestrą 

symfoniczną stworzyliśmy naprawdę supermateriał.

nowym dyrygentem i zupełnie nową dla nas orkiestrą. Po wielu 

latach pracy mojej i pracy zespołu było to przyjemne doznanie. 

Koncert obejrzało na żywo w telewizji 450 milionów ludzi na 

świecie. W tym projekcie można było zobaczyć profesjonalizm 

naszego całego zespołu w trudnych warunkach: po pierwsze 

byliśmy na dużej wysokości, po drugie było supergorąco, po 

trzecie nie mieliśmy wiele czasu na próby z orkiestrą. Mimo to 

udało nam się wtedy zagrać bardzo udany koncert. 

A gdybyś miał podsumować, co ci dał projekt  

Steve Nash & Turntable Orchestra?

Z chłopakami myślimy i pracujemy już na zupełnie innym pozio-

mie. Nie boimy się wyzwań technologicznych, bo za sprawą tego 

projektu poznaliśmy routing audio i konsolety. Wiemy, co się dzie-

je w konsoletach monitorowych, wiemy, o co chodzi z oświetle-

niem, z telebimami, bo z tym wszystkim mieliśmy już do czynienia. 

Jest to dla mnie niezwykle ważne, bo bardzo dużą wagę przy-

wiązuję do wszystkich detali koncertowych. Nie jestem gościem, 

który wchodzi na scenę, siada do fortepianu, gra koncert, a potem 

idzie do garderoby i nic go nie interesuje. Mnie właśnie interesuje 

wszystko! Dzięki temu projektowi miałem okazję liznąć świata 

pro audio i zagrać na scenach, o których marzyłem.

W jednym z wywiadów powiedziałeś, że lubisz w muzyce  

różnorodność. Zapewne tym należy tłumaczyć  

komponowanie dla dzieci. Jak się odnalazłeś w tej stylistyce?

Okazało się, że dobrze. Miałem okazję produkować muzykę  

do kilku spektakli dla dzieci. Dla dorosłych zresztą też.  

W ubiegłym roku realizowałem projekt ze swoim przyjacielem 

VJ Pillowem dla IPN. Animowaliśmy komiks o Antku Srebr-

nym. Wraz z DJ-em Funktionem  realizowałem cały komiks od 

strony audio: rejestrowałem lektorów, masterowałem, kom-

ponowałem muzykę i wyszło to na tyle dobrze, że dostaliśmy 

zlecenie na kolejną część. Moja koleżanka kompozytorka Ania 

Weber też realizuje projekty dla dzieci. Jej – nazwijmy  

to biznes – nazywa się Pomelody i odwołuje się do idei naucza-

nia maluchów muzyki już od samych narodzin. Wiemy, że  

w pierwszych latach życia umiejętności muzyczne rozwijają 

się najszybciej. Co więcej  –  można rozwinąć słuch muzyczny, 

niekoniecznie przez granie na instrumencie. Później staje się 

to prawie niemożliwe. Ania pokazała mi, że komponowanie dla 

dzieciaków może być inteligentne. Tymi kompozycjami dajemy 

im pewne rozwiązania muzyczne, które są ambitne, ale  

w klimacie muzyki dziecięcej. Pracując z Anią i produkując róż-

ne utwory dla dzieciaków, mam na tyle dużą swobodę, że daję 

im wszystko: trochę klasyki, trochę hip-hopu, trochę muzyki 

O słuchaniu
Polecam wszystkim młodym producentom, żeby nie oglądali 

się na trendy i tworzyli muzykę różnych gatunków i stylów. To 

bardzo rozwija, niezależnie czy to jazz, trap, hip-hop czy house. 

Dlatego należy słuchać różnej muzyki, bo to pozwala lepiej 

miksować swoją. 

Wykształcony muzyk gubi lot  
świeżości pierwszego podejścia:  
„A tu sobie nacisnę, tam coś zrobię,  
tu sobie przekręcę. Pięknie!”

I odbyło się to w okolicznościach dość niecodziennych 

jak na orkiestrę symfoniczną.

W zeszłym roku otwieraliśmy olimpiadę World Games we 

Wrocławiu. Współpracowaliśmy z orkiestrą Narodowego 

Forum Muzyki. Wybraliśmy wspólnie z DJ-em Funktionem 

26 najbardziej popularnych utworów muzyki klubowej, które 

zremiksowałem. We współpracy z kompozytorem Radkiem 

Mateją połączyłem je w prawie godzinną całość. Zagraliśmy 

przygotowanego seta dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi, siedząc 

na koronie stadionu, ponad 20 metrów nad ziemią, z zupełnie 
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do programu i spróbuj to przerobić. Zobaczysz, że ten twój 

materiał jest równie dobry jakościowo i ciekawy, kreatywny, jak 

sample wyrezane z płyty winylowej. W tym momencie staram 

się odstroić od jakichś pluginów związanych typowo z generowa-

niem dźwięków. Sam tworzę sobie w samplerach własne próbki, 

nagrywając rzeczy z otoczenia. Wymyśliłem taką ideę: chciałbym 

stworzyć płytę z samych dźwięków wygenerowanych lub zareje-

strowanych przez siebie.

Sto procent?

Sto procent. Jestem bardzo ortodoksyjny w tej kwestii. Na razie 

zbieram materiały, tworzę instrumenty, a jak będę miał ich dużo, 

zacznę układać utwory. Chodzę, nagrywam, tworzę kity, progra-

muję sobie instrumenty i w pewnym momencie zacznę to składać. 

Zobaczę, dokąd to mnie zaprowadzi. 

Wygląda na to, że przeszedłeś na przeciwległy biegun: od 

działania w dużym organizmie do występów solowych.

Niekoniecznie. Wyobrażam sobie, że ten materiał zagram z wo-

kalistami, zaproszę kogoś na tę płytę. Staram się znaleźć ciekawe, 

spójne brzmienie albumu i szukam nowych rozwiązań. I widzę, 

że zaczyna mi się to podobać. Muzyka organicznie zaczyna żyć. 

Zawsze inspirowałem się takimi artystami jak Bonobo czy Burial. 

Mieli takie soundy w swoich produkcjach, których nie mogłem 

sobie nawet wyobrazić. Jako młody gość myślałem: jest stopa, 

jest werbel, jest hi-hat. To już za mną. Staram się odchodzić od 

utartych schematów. Choćby miało mi nie wyjść, wolę poszukać 

zupełnie czegoś nowego. Zrobić coś, o czym bym wcześniej nawet 

nie pomyślał. 

Wcześniejsze podejście wynikało z obciążenia 

wykształceniem?

Wykształcony muzyk ma pewne ograniczenia. Gubi lot świeżości 

pierwszego podejścia: „A tu sobie nacisnę, tam coś zrobię, tu 

sobie przekręcę. Pięknie!”. Ja to zgubiłem. Do pracy nad nowym 

materiałem podchodziłem jak do komponowania utworu na 

instrumencie. Chodziłem z tym jakiś tydzień, myślałem: „Melodia 

taka, harmonia taka, forma taka. OK, mam, siadam, robię”. Teraz 

właśnie wróciłem do tego, że chcę eksperymentować, szukam 

nowych rzeczy, kombinuję i mam nadzieję, że do końca roku uda 

mi się ten nowy album wyzbierać.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Najbliższe występy i spotkania

19.05  – Polska Premiera Ableton Live 10/Dni otwarte 
     w Szkole Muzyki Nowoczesnej – Wrocław 

24.05  – Warsztaty z MPC Live Audiostacja – Łomianki 

15.06  – Co Jest Grane 24 Festival 2018, 
     niXes – Warszawa

17.08  – Green Festival 2018, niXes – Olsztyn

fortepianowej, trochę nowoczesnych brzmień. Nie uważam, 

że muzyka dla dzieci ogranicza. Z racji mojego backgroundu 

muzycznego nie obawiam się wyzwań. Nigdy nie chciałbym się 

nazwać producentem hiphopowym. Producent muzyczny to 

jest człowiek, który robi beaty. Ja nawet nie wiem, czy robię 

beaty. Po prostu komponuję muzykę i ona czasami jest taka,  

a czasami inna. 

Wyobrażasz sobie projekt, którego byś się nie podjął, bo nie?

No pewnie!

Co to mogłoby być?

Na pewno nie podejmuję się projektów, które mnie nie interesują 

artystycznie, muzycznie. 

To czym się teraz interesujesz?

Po projekcie z orkiestrą, kiedy współpracowałem z kilkudziesięcio-

osobowym zespołem, teraz mam taki etap w życiu, że skupiam się 

na sobie. Dużo ćwiczę, sam produkuję. Nawet nie z myśląc  

o tym, że zaraz to zostanie wykonane przez 60-osobową orkiestrę. 

Raczej na zasadzie: zaraz odpalę MPC Live, wbiję sample  

i będę miał okazję poćwiczyć. Ten rok jest przyjemny, ponieważ na 

tyle potrafię żyć z muzyki, by mieć czas na rozwój, a nie tylko przyj-

mować kolejne zlecenia. W końcu zaczynam eksperymentować.

Na czym polegają te eksperymenty?

Bardzo zafascynował mnie sampling. Niby jest obecny wszędzie 

od wielu, wielu lat, ale od pewnego czasu mam z nim problem. 

Oczywiście samplować mogę, ale przecież to nie jest moja war-

tość intelektualna. Dlatego zacząłem coraz więcej się nagrywać 

i w pewien sposób sampluję siebie. Polecam to wszystkim: 

„Sample yourself!”. Nagraj coś swojego na czymkolwiek, wrzuć 
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KomforTowy 
sweeT spoT

ADAM Audio seria T

Niektóre rozwiązania tych popularnych monitorów 
zapożyczono z flagowej serii S. Może dlatego część 
parametrów jest niespotykana u konkurentów tej 
samej klasy 

N
iemiecki producent monitorów 

wymienił w tym roku serię F na 

serię T. Znalazły się w niej dwa 

dwudrożne monitory bliskiego 

pola: T5V i T7V. Przyjrzyjmy się zatem, 

jakie zmiany zaszły w tych niedrogich kon-

strukcjach przeznaczonych do pracy  

w małych pomieszczeniach.  

Łatwe do podłączenia

Oba modele monitorów zamknięto  

w estetycznej, solidnej obudowie specjalnie 

zaprojektowanej dla serii. Kolumna modelu 

T odznacza się skośnymi ścięciami płyty 

czołowej, bass-reflexem umieszczonym 

z tyłu oraz kompaktowymi wymiarami. 

Te ostatnie umożliwiają umieszczenie 

monitorów w dowolnym miejscu pomiesz-

czenia bez względu na to, jak jest ono małe. 

Zmieszczą się też na każdym biurku. 

O geometrii samej kolumny zdecydo-

wały prace nad redukcją niepożądanych 

odbić w jej wewnętrzu. Z kolei zamonto-

wana z tyłu obszerna tuba bass-reflexu 

zapewnia reprodukcję najniższych 

częstotliwości z bardzo małą kompresją. 

Tunel bass-refexu łączy się z solidnym 

metalowym panelem, który zawiera wej-

ścia analogowe. T5V i T7V wyposażono 

w wejścia XLR i RCA, przyjmujące sygnał 

odpowiednio: symetryczny o poziomie  

+4 dBu i niesymetryczny -10 dBV. Za 

pomocą dwupozycyjnego przełączni-

ka możemy wybrać, które gniazdo ma 

odbierać sygnał wejściowy. Oba modele 

monitorów automatycznie akceptują 

napięcia zmienne w zakresie od 100 do 

240 V przy 50–60 Hz. W związku z tym 

praktycznie na całym świecie możemy 

podłączać T5V i T7V do profesjonalnych 

i półprofesjonalnych systemów nagranio-

wych, wykorzystując złącza symetryczne 

lub niesymetryczne, a wszystko odbywa 

się na zasadzie plug & play.

Rzadko słyszalny zakres 

Do odtwarzania niskiego i środkowego od-

cinka pasma częstotliwości służy 5-calowy 

(T5V) i 7-calowy (T7V) woofer. Jego lekka 

polipropylenowa konstrukcja przenosi 

transjenty nawet przy wysokim poziomie 

dźwięku i zapobiega przełamywaniu się 

membrany. Pasmo niskich częstotliwości  

w przypadku mniejszego modelu rozciąga 

się do 45 Hz. Większa z kolumn zapewnia 

bas schodzący do 39 Hz. W obu mode-

lach głośnik niskotonowy napędzany jest 

50-watowym wzmacniaczem pracującym 

w klasie D. Monitory T5V zapewniają 

maksymalny poziom SPL 106 dB na parę. 

Większe kolumny wytwarzają maksymalne 

ciśnienie akustyczne na poziomie 110 dB 

na parę (w odległości 1 m). Pierwsze odsłu-

chy wykazały, że mamy do czynienia  

z potężną reprodukcją dźwięku bez kom-

presji nawet przy jego wysokim poziomie. 

Jeśli jednak stwierdzimy, że potrzebujemy 

więcej dołu, monitory serii T można wspo-

móc subwooferami ADAM Sub7 lub Sub8.
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W najnowszych monitorach ADAM 

Audio znalazło się wiele technicznych 

innowacji wprowadzonych w wyższych 

modelach. Należy do nich konstrukcja 

głośników wysokotonowych. Modele serii 

T wykorzystują głośnik U-ART (Unique 

Accelerated Ribbon Tweeter), który bazu-

je na technologii wykorzystanej w tweete-

rach X-ART i S-ART zaimplementowanych 

w popularnych monitorach aktywnych  

serii AX i S. Membrana głośnika U-ART  

z cewką 1,9” zapewnia wysokie częstotli-

wości sięgające aż 25 kHz – praktycznie 

niespotykane w monitorach w tym 

przedziale cenowym. Ten przetwornik za-

silany jest 20-watowym wzmacniaczem 

również klasy D. U-ART połączony jest  

z precyzyjnym falowodem o tych samych 

cechach kontroli dyspersji, co falowód High 

Frequency Propagation (HPS),  

który znajdziemy w serii S. Falowody  

w dużym stopniu ujednolicają dyspersję 

wysokich częstotliwości, zapewniając sze-

roki idealny punkt odsłuchu. To uwalnia 

od sztywnego siedzenia w jednej pozycji 

podczas miksowania. W skrócie: dyspersja 

jest bardziej spójna, a obrazowanie o wiele 

stabilniejsze w szerszym obszarze. Ponad-

to budowa falowodu zapewnia redukcję 

wczesnych odbić od takich powierzchni 

jak konsolety mikserskie, blaty itp. Nowa 

konstrukcja gwizdka pozwala na dłuższą 

pracę z mniejszym zmęczeniem. 

Pofałdowana, charakterystyczna żółta 

membrana głośnika zapobiega jej przeła-

mywaniu, a zniekształcenia są redukowa-

ne do minimum. W porównaniu  

z klasycznym głośnikiem wysokotonowym 

dwuipółkrotne zwiększenie efektywnej 

akustycznie powierzchni membrany  

zaowocowało większym zakresem dyna-

miki, a współczynnik prędkości powietrza 

4:1 podczas generowania dźwięków przez 

pofałdowaną membranę zapewnia bez-

pośrednią i szybką reakcję w górze pasma 

nawet w przypadku skomplikowanych 

transjentów. Głośnik U-ART to bez dwóch 

zdań znakomite rozwiązanie do nagry-

wania i miksowania w wysokiej rozdziel-

czości przy jednocześnie ograniczonych 

funduszach.

Korekcja akustyki pomieszczenia

Oba modele monitorów z serii T mają uni-

wersalne zasilacze i zwrotnice sterowane 

przez DSP, które – jakżeby inaczej – wywo-

dzą się z osiągnięć technicznych wyko-

rzystanych w produkcji serii S. Zwrotnica 

sterowana przez DSP zapewnia wyrównaną 

charakterystykę częstotliwościową bez 

zakłóceń pomiędzy przetwornikami  

w kluczowym środku pasma. 

Z kolei prosta regulacja związana  

z akustyką pomieszczenia za pomocą 

filtrów półkowych górno- i dolnoprze-

pustowych umożliwia przystosowanie 

monitorów do wymagających środowisk 

akustycznych bądź osobistych preferencji. 

Dwa trzypozycyjne przełączniki umoż-

liwiają podbicie lub tłumienie niskich 

lub wysokich częstotliwości o ±2 dB lub 

pozostawienie ustawienia neutralnego. 

Przełączniki korekcji pozwalają także na 

dostosowanie charakterystyki często-

tliwościowej monitorów do miejsca ich 

ustawienia w pomieszczeniu: na półce, na 

blacie biurka lub na konsolecie mikser-

skiej. Używamy ich także do korekcji przy 

różnych odległości od ścian.

Wydawałoby się, że małe wymiary 

monitorów stoją w sprzeczności z ich wy-

dajnością. Jednak szerokie pasmo przeno-

szenia, neutralna reprodukcja, duży zakres 

dynamiki, dobre przenoszenie transjentów, 

szeroki idealny punkt odsłuchu i niewiel-

kie rozmiary sprawiają, że oba T5V i T7V 

świetnie sprawdzają się w małych pomiesz-

czeniach realizatorskich wykorzystywanych 

przy produkcji muzycznej, postprodukcji 

filmów czy realizacji programów radiowych. 

Ze względu na atrakcyjną cenę, monito-

ry mieszczą się w zdroworozsądkowym 

budżecie, którym dysponuje wiele tego typu 

obiektów. 

Patryk Korzonkowski

    Głośnik wysokotonowy U-ART 

  Głośnik niskotonowy 7”

  Wejścia: XLR i RCA

  Falowód HPS

  Moc wzmacniacza: głośnik wysokotonowy 

 20 W RMS, głośnik niskotonowy 50 W RMS

  Pasmo przenoszenia: 39 Hz–25 kHz

  Maksymalny, szczytowy poziom ciśnienia 

 akustycznego na parę: 110 dB

  Wzmocnienie/tłumienie wysokich i niskich 

 częstotliwości o ±2 dB

  Gwarancja: 5 lat (2 lata na części i robociznę 

 oraz dodatkowe 3 lata dostępne po rejestracji 

 produktu)

Cena  845 zł/szt.

    Głośnik wysokotonowy U-ART 

  Głośnik niskotonowy 5”

  Wejścia: XLR i RCA

  Falowód HPS

  Moc wzmacniacza: głośnik wysokotonowy 

 20 W RMS, głośnik niskotonowy 50 W RMS

  Pasmo przenoszenia: 45 Hz–25 kHz

  Maksymalny, szczytowy poziom ciśnienia 

 akustycznego na parę: 106 dB

  Wzmocnienie/tłumienie wysokich i niskich 

 częstotliwości ±2 dB

  Gwarancja: 5 lat (2 lata na części i robociznę 

 oraz dodatkowe 3 lata dostępne po rejestracji

 produktu)

Cena  719 zł/szt.
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W najnowszych monitorach ADAM 

Audio znalazło się wiele technicznych 

innowacji wprowadzonych w wyższych 

modelach. Należy do nich konstrukcja 

głośników wysokotonowych. Modele serii 

T wykorzystują głośnik U-ART (Unique 

Accelerated Ribbon Tweeter), który bazu-

je na technologii wykorzystanej w tweete-

rach X-ART i S-ART zaimplementowanych 

w popularnych monitorach aktywnych  

serii AX i S. Membrana głośnika U-ART  

z cewką 1,9” zapewnia wysokie częstotli-

wości sięgające aż 25 kHz – praktycznie 

niespotykane w monitorach w tym 

przedziale cenowym. Ten przetwornik za-

silany jest 20-watowym wzmacniaczem 

również klasy D. U-ART połączony jest  

z precyzyjnym falowodem o tych samych 

cechach kontroli dyspersji, co falowód High 

Frequency Propagation (HPS),  

który znajdziemy w serii S. Falowody  

w dużym stopniu ujednolicają dyspersję 

wysokich częstotliwości, zapewniając sze-

roki idealny punkt odsłuchu. To uwalnia 

od sztywnego siedzenia w jednej pozycji 

podczas miksowania. W skrócie: dyspersja 

jest bardziej spójna, a obrazowanie o wiele 

stabilniejsze w szerszym obszarze. Ponad-

to budowa falowodu zapewnia redukcję 

wczesnych odbić od takich powierzchni 

jak konsolety mikserskie, blaty itp. Nowa 

konstrukcja gwizdka pozwala na dłuższą 

pracę z mniejszym zmęczeniem. 

Pofałdowana, charakterystyczna żółta 

membrana głośnika zapobiega jej przeła-

mywaniu, a zniekształcenia są redukowa-

ne do minimum. W porównaniu  

z klasycznym głośnikiem wysokotonowym 

dwuipółkrotne zwiększenie efektywnej 

akustycznie powierzchni membrany  

zaowocowało większym zakresem dyna-

miki, a współczynnik prędkości powietrza 

4:1 podczas generowania dźwięków przez 

pofałdowaną membranę zapewnia bez-

pośrednią i szybką reakcję w górze pasma 

nawet w przypadku skomplikowanych 

transjentów. Głośnik U-ART to bez dwóch 

zdań znakomite rozwiązanie do nagry-

wania i miksowania w wysokiej rozdziel-

czości przy jednocześnie ograniczonych 

funduszach.

Korekcja akustyki pomieszczenia

Oba modele monitorów z serii T mają uni-

wersalne zasilacze i zwrotnice sterowane 

przez DSP, które – jakżeby inaczej – wywo-

dzą się z osiągnięć technicznych wyko-

rzystanych w produkcji serii S. Zwrotnica 

sterowana przez DSP zapewnia wyrównaną 

charakterystykę częstotliwościową bez 

zakłóceń pomiędzy przetwornikami  

w kluczowym środku pasma. 

Z kolei prosta regulacja związana  

z akustyką pomieszczenia za pomocą 

filtrów półkowych górno- i dolnoprze-

pustowych umożliwia przystosowanie 

monitorów do wymagających środowisk 

akustycznych bądź osobistych preferencji. 

Dwa trzypozycyjne przełączniki umoż-

liwiają podbicie lub tłumienie niskich 

lub wysokich częstotliwości o ±2 dB lub 

pozostawienie ustawienia neutralnego. 

Przełączniki korekcji pozwalają także na 

dostosowanie charakterystyki często-

tliwościowej monitorów do miejsca ich 

ustawienia w pomieszczeniu: na półce, na 

blacie biurka lub na konsolecie mikser-

skiej. Używamy ich także do korekcji przy 

różnych odległości od ścian.

Wydawałoby się, że małe wymiary 

monitorów stoją w sprzeczności z ich wy-

dajnością. Jednak szerokie pasmo przeno-

szenia, neutralna reprodukcja, duży zakres 

dynamiki, dobre przenoszenie transjentów, 

szeroki idealny punkt odsłuchu i niewiel-

kie rozmiary sprawiają, że oba T5V i T7V 

świetnie sprawdzają się w małych pomiesz-

czeniach realizatorskich wykorzystywanych 

przy produkcji muzycznej, postprodukcji 

filmów czy realizacji programów radiowych. 

Ze względu na atrakcyjną cenę, monito-

ry mieszczą się w zdroworozsądkowym 

budżecie, którym dysponuje wiele tego typu 

obiektów. 

Patryk Korzonkowski

    Głośnik wysokotonowy U-ART 

  Głośnik niskotonowy 7”

  Wejścia: XLR i RCA

  Falowód HPS

  Moc wzmacniacza: głośnik wysokotonowy 

 20 W RMS, głośnik niskotonowy 50 W RMS

  Pasmo przenoszenia: 39 Hz–25 kHz

  Maksymalny, szczytowy poziom ciśnienia 

 akustycznego na parę: 110 dB

  Wzmocnienie/tłumienie wysokich i niskich 

 częstotliwości o ±2 dB

  Gwarancja: 5 lat (2 lata na części i robociznę 

 oraz dodatkowe 3 lata dostępne po rejestracji 

 produktu)

Cena  845 zł/szt.

    Głośnik wysokotonowy U-ART 

  Głośnik niskotonowy 5”

  Wejścia: XLR i RCA

  Falowód HPS

  Moc wzmacniacza: głośnik wysokotonowy 

 20 W RMS, głośnik niskotonowy 50 W RMS

  Pasmo przenoszenia: 45 Hz–25 kHz

  Maksymalny, szczytowy poziom ciśnienia 

 akustycznego na parę: 106 dB

  Wzmocnienie/tłumienie wysokich i niskich 

 częstotliwości ±2 dB

  Gwarancja: 5 lat (2 lata na części i robociznę 

 oraz dodatkowe 3 lata dostępne po rejestracji

 produktu)

Cena  719 zł/szt.
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 Duża zmiana 
w małych  
 mikrofonach

DPA CORE

DPA chwali się, że technologia CORE została  
dobrze przyjęta. Sprawdźmy zatem, na czym  
polega ta zmiana

C
ORE ma się pojawić we wszyst-

kich mikrofonach miniaturo-

wych. Obecnie wprowadzono 

ją w seriach d:fine, d:screet  

i d:vote. Z zewnątrz nowe modele wyglą-

dają podobnie do starszych. W niektó-

rych, jak w d:vote 4099, wprawne oko 

dostrzeże bardziej opływową konstruk-

cję z wyróżniającą się owiewką, która 

zmniejsza wrażliwość urządzenia na 

podmuchy wiatru lub ruch podczas wy-

stępu. Gdyby nie opakowania z niebieską 

etykietą (d:screet i d:fine) lub niebieskim 

kółkiem (d:vote) oraz dyskretny grawer 

„core” na kapsułach, łatwo byłoby prze-

oczyć różnicę. Zasadnicza zmiana zaszła 

bowiem w elektronice.

Wzmocnienie bez zakłóceń 

Nowy system wzmocnienia zwiększa dyna-

mikę maksymalnie o 14 dB w całym paśmie 

przenoszenia. Na przykład w przypadku 

mikrofonów serii d:vote oznaczonych 

jako Loud SPL wzrosła ona ze 100 do 108 

dB, ale już w mikrofonach z Extreme SPL 

powiększyła się z 95 do 109 dB.

Ta informacja powinna ucieszyć 

inżynierów dźwięku, którzy z reguły wy-

bierają mikrofony o szerokim zakresie 

dynamiki, ponieważ mogą wtedy korzy-

stać z jednego urządzenia do przechwy-

tywania szerszego zakresu dźwięków. 

Zwiększona gama aplikacji to tylko  

jedna z zalet wynikających z ulepszo-

nych parametrów. Kolejną jest mniejsza 

podatność na przesterowanie. 

Sprawia to, że rozszerza się zakres, 

w którym zniekształcenia są mierzalne. 

Dodatkowo technologia CORE obniża 
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d:vote 4099 Loud SPL
  mikrofon instrumentalny kierunkowy

  w wersji CORE odstęp od THD 

 o 8 dB oraz o 8 dB zwiększony 

 zakres dynamiki

  całkowite zniekształcenia harmoniczne: 

 <1% THD do 131 dB SPL

  zakres dynamiki: 108 dB

Cena 2190 zł

d:vote 4099 Extreme SPL
  mikrofon instrumentalny kierunkowy

  w wersji CORE odstęp od THD 

 o 14 dB oraz o 14 dB zwiększony 

 zakres dynamiki

  całkowite zniekształcenia harmoniczne: 

 <1% THD do 137 dB SPL

  zakres dynamiki: 109 dB

Cena 2190 zł

d:screet 4060
  mikrofon typu lavalier o wysokiej 

 czułości

  w wersji CORE odstęp od THD 

 o 6 dB oraz o 6 dB zwiększony 

 zakres dynamiki

  całkowite zniekształcenia harmoniczne: 

 <1% THD do 129 dB SPL

  zakres dynamiki: 106 dB

Cena od 1720 zł

d:screet 4061
  mikrofon typu lavalier o obniżonej 

 czułości

  w wersji CORE odstęp od THD 

 o 14 dB oraz o 14 dB zwiększony 

 zakres dynamiki

  całkowite zniekształcenia harmoniczne: 

 <1% THD do 137 dB SPL

  zakres dynamiki: 111 dB

Cena od 1720 zł

d:fine 4066
  mikrofon nagłowny dookolny

  w wersji CORE odstęp od THD 

 o 14 dB oraz o 14 dB zwiększony zakres 

 dynamiki

  całkowite zniekształcenia harmoniczne: 

 <1% THD do 137 dB SPL

  zakres dynamiki: 111 dB

Cena od 2690 zł

d:fine 4088
  mikrofon nagłowny kierunkowy

  w wersji CORE odstęp od THD 

 o 14 dB oraz o 14 dB zwiększony 

 zakres dynamiki

  całkowite zniekształcenia harmoniczne: 

 <1% THD do 137 dB SPL

  zakres dynamiki: 111 dB

Cena od 2930 zł

ogólne zakłócenia słyszalne na wszystkich 

poziomach od szeptu do krzyku. Daje to 

wyraźniejsze i bardziej otwarte brzmienie 

w całym zakresie pasma. 

Dookolne mikrofony z technologią 

CORE zyskały również wodoodporność 

IP58. Zapewnia ona odporność na wodę  

i wilgoć dzięki nanopowłoce i herme-

tycznemu uszczelnieniu wrażliwej 

elektroniki.

Skazani na lepszą jakość

Z początku CORE trafiło do wybranych 

modeli serii d:fine i d:screet. Pierwszą sta-

nowią mikrofony nagłowne przeznaczone 

dla występujących publicznie mówców, 

aktorów i wokalistów, którym zależy nie 

tylko na znakomitej reprodukcji głosu, ale 

także na wygodzie, łatwej konfiguracji, 

za to niekoniecznie na dyskrecji. Z kolei 

d:screet to lavaliery, sprawdzające się 

wtedy, gdy sytuacja wymaga elastyczności 

ruchu lub mikrofony muszą być sprytnie 

ukryte. Ich niedostrzegalna obecność 

złożyła się na sukces na przykład filmowej 

adaptacji „Gry o tron” czy „Nędzników”  

w ekranizacji z 2012 roku. Ta ostatnia pro-

dukcja przyniosła Oskara odpowiedzial-

nemu za miksowanie dźwięku Simonowi 

Hayesowi. Choćby dlatego wkrótce łatwo 

będzie porównać jakość nowych mikrofo-

nów DPA ze starszymi wersjami: wystar-

czy policzyć liczbę statuetek…

To oczywiście żart, ale nie jest nim 

stwierdzenie, że technologia CORE prze-

stała służyć wyłącznie osobom posługu-

jącym się głosem. Wraz z pojawieniem 

się wiosną tego roku wersji d:vote 4099 

CORE dostęp do lepszego brzmienia 

zyskali także instrumentaliści. Kapsuła 

tego mikrofonu jest przeznaczona do 

pracy z każdym instrumentem dętym 

drewnianym i akustycznym, a mocowa-

nie umożliwiają odpowiednio dobrane 

uchwyty. Najczęściej 4099 stosuje się do 

gitary, skrzypiec, wiolonczeli, trąbki  

i saksofonu. 

DPA chwali się, że brzmienie mikrofo-

nów wyposażonych w nową technologię 

jest bliskie flagowemu d:dicate 4006A.  

Jak silnie producent jest przekonany  

o wyższości nowego rozwiązania nad sta-

rym, mówi jeden fakt: wszystkie modele 

„dotknięte” CORE są obecnie jedynymi 

słusznymi. Od kwietnia firma zaprzestała 

sprzedaży ich starszych wersji. Według 

jej zapowiedzi do końca roku wszystkie 

trzy serie mikrofonów w pełni mają istnieć 

jedynie w wersji CORE.

Sebastian Łoś

WYBRANE MODELE Z TECHNOLOGIĄ CORE
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Miks 
gitary 
bez 
pudła  (1)
Dla początkujących dobra edycja tego instrumentu to wysokie progi.  
Kluczem jest świadomość roli, jaką pełni on w utworze. Mamy nadzieję,  
że dzięki podpowiedziom zawartym w niniejszym minicyklu artykułów edycja 
gitary stanie się prosta jak gryf

P
omimo rozwoju technologii, pomimo pojawienia się nowych 

instrumentów, w zasadzie pomimo wszystkiego, dźwięk 

gitary to coś, co wywołuje pozytywną reakcję. Oczywiście 

„pozytywna” nie musi oznaczać jedynie uśmiechu, bo gitara 

niejedną ma twarz. Gitara to także energia, pęd, tło, a nawet agresja.

Jednocześnie gitara jest jednym z najtrudniejszych instru-

mentów do nagrania i miksowania. Sprawy nie ułatwia fakt, że 

– poza drobnym wycinkiem produkcji muzycznej (klasyka, granie 

akustyczne, czasem jazz) – gitara wymaga sporej dozy zabie-

gów dodatkowych, aby zabrzmiała w określonym stylu. Każdy 

szanujący się gitarzysta może godzinami rozprawiać o efektach, 

kostkach, wzmacniaczach czy głośnikach, których są tysiące,  

a kombinacji ich ustawień pewnie miliony. Każdego roku na 

rynku pojawiają się nowe produkty. Nie zawsze są nowatorskie 

(ile może być rodzajów przesteru?), ale zawsze znajdują nabyw-

ców, bo każdy z nich wciąż szuka „swojego” brzmienia. Jak więc 

podejść do tematu miksu?

Mikrofon lub kabel  

Najpierw trzeba oczywiście gitarę nagrać, ale ramy naszego 

artykułu nie pozwalają nam na szczegółowy opis tego zagad-

nienia. Dzisiaj skupimy się na miksie już zarejestrowanego 

materiału. Mimo to kilka słów wstępu dotyczącego nagrania 

nie zaszkodzi.

Gitarę nagrywamy zasadniczo na jeden z dwóch sposobów: 

przez mikrofon lub bezpośrednio „z kabla”. Mikrofon służy do 

nagrań gitar akustycznych i klasycznych, ale jest też bardzo czę-

sto używany przy rejestracji brzmienia wzmacniacza gitarowego 

wraz z głośnikiem. Przy nagraniu gitary akustycznej staramy się 

zachować naturalność brzmienia, umieszczając mikrofon (lub 

dwa) stosunkowo blisko mostka lub gryfu. Jeśli chodzi o rodzaj 

mikrofonu, to najczęściej rozmawiamy o mikrofonach pojemno-

ściowych o charakterystyce kardioidalnej. Przed ostatecznym 

nagraniem trzeba koniecznie poszukać optymalnej pozycji mikro-

fonu tak, aby uzyskane brzmienie było najbardziej wyrównane 

dynamicznie i pasmowo.

Nagrywanie brzmienia pieca to wyższa szkoła jazdy, która 

opiera się przede wszystkim na najróżniejszych mikrofonach (po-

jemnościowe, dynamiczne, wstęgowe), ich kombinacji oraz pozycji, 

a nawet kącie nachylenia względem głośnika. Nie będziemy o tym 

pisać, bo po pierwsze trzeba by poświęcić na to cały magazyn, a po 

drugie w naszych rozważaniach przyjmiemy, że brzmienie zestawu 

nagłaśniającego uzyskamy w komputerze za pomocą wirtualnych 

procesorów.
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Nagrywając dźwięk przez kabel, 

mówimy oczywiście o sygnale pocho-

dzącym z przetwornika gitary. Każda 

gitara elektryczna ma taki (często 

więcej niż jeden), gitary akustyczne 

też mogą mieć. Jego brzmienie będzie 

inne niż to uzyskane z mikrofonu, ale 

często o to właśnie nam chodzi. Kabel 

wpinamy do specjalnego wejścia  

w przedwzmacniaczu / interfejsie 

audio, które zwane jest na przykład 

Instrument lub Hi-Z (od wysokiej im-

pedancji wejściowej). Tak zarejestro-

wany sygnał będzie czysty i gotowy 

do obróbki w aplikacji DAW.

Tańczący z transjentami

Zacznijmy od gitar akustycznych. 

Podejście do miksu zależy przede 

wszystkim od roli, jaką gitara speł-

nia w danym utworze. Może to być 

funkcja solowa (melodyczna), może 

też tworzyć tło / akompaniament. 

Warto pamiętać, że różne gatunki 

muzyczne wymagają innego potrak-

towania ścieżki gitarowej, ale kilka 

ogólnych zasad pozwoli nam zacząć. 

W muzyce popularnej gitara ma zabrzmieć, jakby była „więk-

sza” niż w rzeczywistości. Albo jakby było ich więcej. Tyczy się 

to szczególnie funkcji akompaniującej. Jak w przypadku niemal 

każdego dźwięku każdą nutę dzielimy na start (czyli transjent) i całą 

resztę (czyli wysokość). Jeśli mówimy o gitarze rytmicznej, która 

ma podkreślać puls utworu, kwestia transjentu jest bardzo ważna, 

ponieważ często trzeba go uwypuklić. Można to zrobić za pomo-

cą kompresora lub procesora transjentów (Transient Designer). 

Najpierw kompresor.

Jak wiesz z innych artykułów naszego magazynu, kompresor 

ma kilka parametrów, a których część pozwala na określenie jego 

działania w funkcji czasu. Mowa tu oczywiście o ataku (Attack)  

i wybrzmiewaniu / odpuszczaniu (Release). Atak informuje sekcję 

tłumienia, kiedy powinna zadziałać po przekroczeniu poziomu 

określonego parametrem progowym (Threshold). Tłumienie roz-

poczyna się po osiągnięciu tego progu, ale nie od razu, lecz po czasie 

ustawionym gałeczką Attack. Może się on wahać od mikrosekund 

do setek milisekund, a im dłuższy, tym później kompresor wkroczy 

do akcji i tym więcej „przepuści” początkowego transjentu. Więc je-

śli chcemy zachować atak strun, czyli rytmikę gry, atak nie powinien 

być zbyt krótki. 

Z drugiej strony Release decyduje, jak szybko kompresor za-

kończy tłumienie po powrocie sygnału do poziomu Threshold.  

Jeśli Release będzie krótki, to kompresor szybko odpuści  

i tłumienie ustanie. Jeśli długi, to pomimo zejścia pod poziom Thre-

shold kompresor wciąż będzie tłumił sygnał, obniżając dodatkowo 

jego głośność. Więc jeśli chcemy, żeby kolejne akordy były krótkie, 

czas wybrzmiewania powinien być dłuższy. Jeśli jednak zależy nam 

na dłuższych nutach, co podkreśli ich rolę melodyczną, skróćmy 

Release, aby kompresor nie ingerował w dalszy poziom sygnału.

Podobny efekt można uzyskać wspomnianym procesorem 

transjentów. Jest łatwiejszy w obsłudze (Attack podkreśla atak,  

a Release wybrzmiewanie), choć na pewno nie tak uniwersalny jak 

kompresor. 

Pamiętajmy, że wciąż mówimy o dość naturalnej w brzmieniu 

gitarze rytmicznej. Jej drugą cechą będzie na pewno „wieloosobo-

wość”, którą osiągniemy przez nagranie kilku ścieżek raz za razem 

(co wymaga dużej precyzji gry lub cierpliwości przy późniejszej 

edycji) lub przez zastosowanie efektów dublujących (chorus, 

delay, doubler itd.). Ważne jest, aby ścieżki umieścić w skraj-

nych rejonach panoramy stereo. To po pierwsze zrobi miejsce 

na elementy prowadzące (wokal, solo), a po drugie przepięknie 

poszerzy wrażenie przestrzeni. 

Elementy do korekcji

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest oczywiście korekcja. Jak już 

niejednokrotnie mówiliśmy, każdy miks to jeden wielki kom-

promis: nie da się zadowolić wszystkich (ścieżek lub po prostu 

muzyków) i każda z nich będzie musiała mieć coś „obcięte”, aby 

zrobić miejsce dla pozostałych. Lecz nie ma obaw: jeśli nawet gita-

ra potraktowana korekcją będzie brzmiała „cienko” w trybie solo, 

to w całym miksie nikt tego nie zauważy, bo usuniemy z niej tylko 

elementy nieistotne z punktu widzenia roli, jaką spełnia w tym 

konkretnym przypadku. Co więc jest ważne, a co nie?

Gitary rytmiczne, poza rytmem, tworzą tło harmoniczne. Dla-

tego na pewno nie będą potrzebowały dużo niskich częstotliwości, 

bo tym zajmuje się bas. Można więc spokojnie zastosować filtr 

górnoprzepustowy ustawiony na co najmniej 100 Hz, a często wy-

żej. Wystarczy powoli „przeczesać” filtrem ścieżkę gitary, słuchając 

całego miksu, aby znaleźć miejsce, powyżej którego gitara robi się 

rachityczna. Druga sprawa to tak zwany niski środek, czyli pasmo  

w okolicach 300–500 Hz. Często odpowiada ono za „zamulanie” 

miksu, więc warto je nieco obniżyć (1–3 dB) dość szerokim filtrem. 

Jeśli chodzi o wysoki środek (800–1000 Hz) i górę (powyżej  

3 kHz), zaczynamy już mówić o roli transjentów, czyli kwestii  

rytmicznej. Ich podbicie może pomóc w pokreśleniu uderzenia  

w struny i dodać swoistego blasku.

Czy gitara rytmiczna musi być „czysta”, czyli pozbawiona jakich-

kolwiek przesterów? Oczywiście, że nie i nie mówimy tu o ciężkich 

historiach, ale delikatnym „masowaniu” brzmienia za pomocą 

efektu Distortion lub Overdrive. W trybie solo będzie on słyszalny, 

ale w miksie już nie. Więc po co go stosować? Przester powoduje, 

że brzmienie wzbogaca się o dodatkowe harmoniczne powyżej 

częstotliwości podstawowej, a to z kolei sprawia, że gitara dostaje 

„góry” i to nie poprzez podbicie już istniejących częstotliwości, ale 

„użycie” tych opartych na niższym paśmie. Taki rodzaj excitera, ale 

o wiele bardziej subtelny. Zresztą tę technikę można stosować 

na niemal każdym brzmieniu (syntezator, bębny, a nawet wokal). 

Słowo klucz to „umiar”. 

Skończyło nam się miejsce, więc tu przerywamy. W następnym 

odcinku zajmiemy się ciemniejszą stroną mocy, czyli przesterem 

dla prawdziwych mężczyzn i kobiet.

Piotr Dygasiewicz
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Rejestracja w terenie
Po męcząco długiej zimie wybuchła wiosna, a wraz z nią pojawiły się warunki 
do rejestrowania dźwięku w plenerze. Wokaliści mają najłatwiej. Jeśli ktoś gra 
na fortepianie, trudno mu wyjść z instrumentem na świeże powietrze.  
Jednak znakomita większość muzyków grająca na instrumentach  
akustycznych może cieszyć się zarówno muzyką, jak i przyrodą 

M
uzyka jest rzeczą ulotną, zwłaszcza przy silnym 

wietrze. Jednak nawet wtedy przyjemnie spędzić 

czas z instrumentem poza czterema ścianami. Do 

rejestracji powstającej kompozycji czy zorganizo-

wanej ad hoc próby wystarczy tablet czy komórka i mikrofon. 

Nie otrzymamy zapewne jakości studyjnej, ale dobrą – owszem. 

Znacznie powyżej tego, co potrzeba podczas powstawania utwo-

ru. Pokazujemy najciekawsze rozwiązania i możliwości, jakie dają.

Podłączenie bezpośrednie 
To rozwiązanie sprawdza się, gdy mamy pod ręką tablet lub 

telefon, czyli w większości przypadków. Oczywiście można na-

grywać dźwięk bezpośrednio do urządzenia, ale wpięty mikrofon 

zewnętrzny znacznie poprawia jakość rejestrowanego sygnału. 

Zależnie od tego, czy chcemy rejestrować sam dźwięk, czy 

także obraz, czy piosenkę, samą muzykę czy jedynie mowę warto 

dobrać odpowiednie rozwiązanie.

RØDE SmartLav+

SmartLav+ to profesjonalny mikrofon przypinany, zaprojektowa-

ny do pracy na planie filmowym, w studiu telewizyjnym i podczas 

transmisji. Sprawdza się w sytuacjach wymagających wysokiej 

jakości dźwięku, przy zachowaniu dyskretnego omikrofonowa-

nia, bez konieczności używania skomplikowanego i drogiego 

sprzętu bezprzewodowego. Mikrofon przypina się w odpowied-

nim miejscu, podłącza go do smartfona lub tabletu i przy użyciu 

odpowiedniej aplikacji można rozpocząć nagrywanie. Urządzenie 

wykorzystuje dookolną kapsułę pojemnościową, która reaguje na 

dźwięk jednakowo z każdej strony mikrofonu, co ułatwia znacz-

nie pracę i pozwala tym samym na wszechstronny montaż.

Osłona z gąbki zapewnia zminimalizowanie odgłosu powiewu 

wiatru i tak zwanych głosek wybuchowych („b”, „t” i „p”). Mikrofon 

został także wyposażony w wytrzymały klips montażowy  

z uchwytem na kabel, który wzmocniono Kevlarem, dzięki czemu 

nigdy nie rozciąga się i nie pęka. Sprzęt współpracuje  
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Rejestracja w terenie
z każdą aplikacją audio, która umożliwia nagrywanie przez 

zestaw słuchawkowy. Jednak został on zaprojektowany jako 

uzupełnienie aplikacji RØDE Rec do urządzeń z systemem Apple 

iOS. RØDE Rec przekształca każde takie urządzenie w pełnowar-

tościowy przenośny rejestrator z szerokim wyborem ustawień 

korektora dla różnych warunków nagraniowych. Oprócz tego do 

programu dołączono profesjonalne narzędzia edycyjne  

i zapewniono możliwość publikowania w serwisach SoundCloud  

i Dropbox bezpośrednio z poziomu aplikacji.

RØDE VideoMic Me

VideoMic Me to niewielki i lekki mikrofon, podłączany bezpośred-

nio do iPhone’a przez gniazdo mikrofonowo-słuchawkowe TRRS. 

Pojemnościowy mikrofon kierunkowy redukuje dźwięki peryfe-

ryjne i skupia się na dźwięku przed kamerą. Korpus mikrofonu jest 

wykonany z aluminium, co zapewnia wysoki poziom odrzucania RF 

i jest wykończony ceramiczną powłoką przeciwodblaskową RØDE. 

Elastyczny uchwyt pasuje do wielu typów smartfonów, a mikrofon 

można zamontować na dwie strony: do przodu, zgodnie z wido-

kiem kamery lub odwrotnie w trybie „selfie”. Gniazdo słuchawko-

we typu jack 3,5 mm, umieszczone z tyłu mikrofonu, umożliwia 

odsłuch dźwięku w trakcie nagrywania (zależnie od używanej 

aplikacji), a także odtwarzanie filmów bez konieczności demontażu 

mikrofonu. VideoMic Me jest dostarczany razem z futrzaną osłoną 

przeciwwietrzną, dlatego można nagrywać swoje ujęcia w plenerze 

i przy niekorzystnej pogodzie.

RØDE iXY

RØDE iXY to profesjonalny mikrofon pojemnościowy  

przystosowany do współpracy z iPhonem od serii 5 w górę. Dwie 

półcalowe kapsuły nachylone do siebie pod kątem 90 stopni  

o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej tworzą realistyczne 

doznania stereofoniczne. Zakres pasma w przypadku obu kapsuł 

wynosi 20 Hz–20 kHz. Mikrofon wyposażono w wysokiej jakości 

przetwornik analogowo-cyfrowy. Dołączana do urządzenia apli-

kacja RØDE Rec umożliwia wybór rozdzielczości oraz częstotli-

wości próbkowania (maksymalnie 24 bity/96 kHz), automatyczne 

ustawienie czułości oraz eksport nagrań do różnych formatów. 

Ponadto umożliwia poprawienie jakości rejestrowanego dźwięku 

dzięki takim narzędziom, jak kompresor, equalizer oraz filtry 

górno- i dolnoprzepustowe.

iRig Mic Cast

iRig Mic Cast jest kompaktowym, przenośnym mikrofonem 

zaprojektowanym w szczególności do nagrywania podcastów, 

wywiadów, wykładów, notatek głosowych, przemówień itp.

Jest to kieszonkowe rozwiązanie z kierunkową charakte-

rystyką, która minimalizuje szum tła. Dlatego z powodzeniem 

nagrywa pojedyncze źródła dźwięku. Nadaje się świetnie do 

zastosowań biznesowych, takich jak na przykład nagrywanie 

spotkań i poprawianie jakości dźwięku w trakcie połączeń 

konferencyjnych. 

Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi urządzeniami z iOS  

i Androidem wyposażonymi w gniazdo słuchawkowe/audio TRRS. 

iRig Mic Cast można używać jako mikrofonu do rozmów w trybie 

głośnomówiącym, w tym do połączeń konferencyjnych. Jest  

w pełni zgodny z większością urządzeń i aplikacji obsługujących  

i przetwarzających audio takich jak Skype, TuneMe, Booth Rap 

Studio czy Voice Pro. Ponadto wraz z iRig Mic Cast użytkownik 

otrzymuje iRig Recorder FREE na Androida, wyjątkowo prostą  

w użyciu i intuicyjną aplikację do nagrywania i przetwarzania audio.

iRig Mic Field

iRig Mic Field to kieszonkowy cyfrowy mikrofon stereo do urzą-

dzeń firmy Apple, wyposażonych w złącze Lightning: iPhone’a, 

iPada i iPoda touch. Zaprojektowany został do nagrań wideo  

i audio. Ma obrotową obudowę, którą można łatwo ustawić  

w sposób dający najlepszą panoramę stereo zarówno w orientacji 

poziomej, jak i pionowej. Urządzenie charakteryzuje się 24-bito-

wym audiofilskim przetwornikiem, częstotliwością próbkowania 

44,1/48 kHz, maksymalnym poziomem SPL 115 dB i niskoszumo-

wym przedwzmacniaczem wysokiej jakości. Mikrofon podłącza 

się bezpośrednio do wejścia Lightning w iPhonie, iPadzie lub 

iPodzie touch. Najnowsza wersja aplikacji do nagrywania  – iRig 

Recorder – pozwala na bezproblemowe nagrywanie, dołączanie 

komentarzy, edytowanie i przetwarzanie dźwięku stereo  

z ulepszonym GUI, ośmioma efektami i sporymi możliwościami 

udostępniania nagrań.  Sprzęt łączy bezproblemowe, mobilne 

nagrywanie w stereo, 24-bitowy przetwornik cyfrowy, wbudowa-

ny preamp, łatwy monitoring dzięki diodom i wyjściu słuchawko-

wemu, regulację wzmocnienia sygnału wejściowego i eleganckie 

wzornictwo. >>
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iRig Mic Lav

iRig Mic Lav to dobra propozycja w sytuacjach, gdy realizuje 

się dźwięk do filmu, telewizji albo podczas transmisji. Za po-

mocą tego mikrofonu przypinanego (lavalier) można wygodnie 

zarejestrować wyraźny, wysokiej jakości sygnał bezpośrednio na 

smartfonie albo tablecie. Sprzęt ma dookolną kapsułę pojem-

nościową, a także piankową osłonę chroniącą przez głoskami 

wybuchowymi i odgłosami wiatru. iRig Mic Lav jest kompatybilny 

ze wszystkimi aplikacjami, które akceptują sygnał z zestawów 

nagłownych. Dodatkowo zamontowany przełącznik umożliwia 

podłączenie dwóch mikrofonów iRig Mic Lav do tego samego 

urządzenia mobilnego.

iRig Mic

iRig Mic jest świetnym mikrofonem dla mobilnych wokalistów 

i kompozytorów. Sprawdza się także przy nagrywaniu mowy, 

instrumentów, występów i innych źródeł dźwięku w studiu, na 

scenie i w plenerze. Ma kapsułę pojemnościową o charaktery-

styce kierunkowej, która zapewnia odpowiednią jakość nagrań 

wszelkich źródeł dźwięku. Poza tym dzięki podwójnemu złączu 

mini-jack zapewnia monitoring w czasie rzeczywistym. Trójpo-

zycyjny przełącznik umożliwia szybkie dostosowanie mikrofonu 

do każdego poziomu ciśnienia akustycznego: od cichej mowy po 

głośną grę. 

iRig Mic może być używany z każdą aplikacją, która korzysta 

z mikrofonu do przetwarzania lub nagrywania dźwięku, na iPho-

ne’a, iPoda i iPada. Dotyczy to szerokiego wachlarza aplikacji 

muzycznych do przetwarzania dźwięku, śpiewania z podkładem 

i nagrywania – zarówno do profesjonalnego tworzenia muzyki, 

jak i osobistej rozrywki – na przykład przy korzystaniu z aplika-

cji wideo, multimediów, gier. Współpracuje także z urządzenia-

mi z Androidem i ulubionymi aplikacjami audio na Androida. iRig 

Mic jest w pełni zgodny z większością urządzeń i aplikacji, które 

obsługują i przetwarzają audio jak Skype, Tune Me, Booth Rap 

Studio, Voice Pro i wiele innych. Żadne dodatkowe oprogramo-

wanie nie jest wymagane. Wystarczy podłączyć mikrofon do 

złącza słuchawkowego/wejściowego 1/8” (3,5 mm) i uruchomić 

ulubioną aplikację. Ponadto iRig Mic jest dostarczany wraz  

z programem iRig Recorder FREE na Androida, wyjątkowo pro-

stą w użyciu aplikacją do nagrywania i przetwarzania audio.

iRig Voice

iRig Voice jest fajnym, kolorowym mikrofonem wokalnym  

i charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją, która zapewnia 

wygodę użytkowania przez wiele godzin. Jest zoptymalizowany 

pod kątem częstotliwości wokalnych i ma kardioidalną charakte-

rystykę kierunkowości do rejestracji głosu z bliskiej odległości. To 

oznacza, że minimalizuje sprzężenia zwrotne, kiedy jest używany 

z głośnikami. Ma boczny włącznik do szybkiego wyciszania  

i powiększone odciążenie naprężenia kabla, zapewniające trwałą 

pracę nawet w trakcie pełnych energii występów. Dostępny jest 

w pięciu stylowych kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym, różo-

wym i białym. Każdy esteta znajdzie coś dla siebie. Urządzenie 

iRig Voice łączy się przez analogowe mikrofonowo-słuchawkowe 

złącze TRRS 3,5 mm (1/8”), ponadto ma wbudowane wyjście 

do podłączenia słuchawek i używania ich w trakcie ćwiczeń 

lub występów. Wraz z mikrofonem jest dostarczana darmowa 

aplikacja wspomagająca EZ Voice na iPhone’a, iPada, iPoda Touch 

i urządzenia z Androidem. Pozwala ona śpiewać razem z dowol-

nym utworem, zapisanym na tablecie czy w smartfonie. EZ Voice 

oferuje zestaw dziewięciu różnych profesjonalnych efektów,  

w tym: zmianę barwy, efekt chóru, korektę wysokości dźwięku, 

EQ, filtr, kompresor, chorus, delay i reverb. Można także nagry-

wać swoje wykonania w czasie rzeczywistym i je udostępniać.

Przez interfejs
Przedstawione powyżej mikrofony przeznaczone do urządzeń 

mobilnych są podłączane przez złącze mikrofonowe 3,5 mm. 

Jednak większość studyjnych i estradowych mikrofonów ma 

złącze XLR. Aby podpiąć takie urządzenie do smartfona lub 

tabletu, możemy skorzystać z interfejsu. Jego przykładem jest 

RØDE i-XLR.

Jest to interfejs ze złączami XLR-Lightning do urządzeń iOS 

umożliwiający muzykom, reporterom, korespondentom i profe-

sjonalnym dźwiękowcom szybkie i łatwe nagrywanie. Interfejs 

wyposażono w trzymetrowy ekranowany przewód, dzięki czemu 

operator może trzymać telefon w kieszeni albo torbie. Wyjście 

słuchawkowe z regulacją poziomu przydaje się do monitorowania 

dźwięku w trakcie nagrania. W i-XLR przewidziano też funkcję 

podbicia sygnału (+20 dB) dla mikrofonów dynamicznych, więc 

sygnał zawsze będzie brzmiał głośno i wyraźnie.

Niezależny rejestrator
Alternatywę dla mikrofonu z urządzeniem mobilnym stanowi 

niezależny rejestrator dźwięku, na który można nagrać utwór 

albo zrobić na nim notatkę dźwiękową. Przykładem takiego 

urządzenia może być dwukanałowy kieszonkowy Marantz 

PMD661 MKIII. W środku znajduje się zintegrowany wysokiej 

jakości stereofoniczny mikrofon pojemnościowy, przełączalne 

symetryczne wejścia liniowo-mikrofonowe XLR, a także niesy-

metryczne wyjścia liniowe na złączach RCA i dodatkowe wejście 

liniowe na mini-jack 3,5 mm. Zapewnia muzykom, dziennikarzom 

i naukowcom nagrania w rozdzielczości do 24 bitów/96 kHz.  

Zgodność z nośnikami SDHC umożliwia korzystanie z kart 

o pojemności do 32 GB. Ponadto nowy wbudowany port SD 

Card Check pozwala wstawić dowolną kartę SD i sprawdzić jej 

kompatybilność. Pamięć masowa zapewnia sześciogodzinny czas 

nagrywania, a zasilanie czerpane jest z czterech baterii alkalicz-

nych AA lub Ni-MH. Urządzenie jest standardowo wyposażone 

w funkcję ochrony hasłem i szyfrowania plików, aby zapewnić 

bezpieczeństwo nagrań przed nieautoryzowanym dostępem. Pli-

ki MP3 można szyfrować do plików MPS, a WAV są zaszyfrowane 

do formatu WAS. Odsłuchają je tylko te osoby, którym podamy 

czterocyfrowy klucz.

Mikrofony współpracujące z urządzeniami mobilnymi  

w równym stopniu możemy stosować do nagrywania muzy-

ki, jak i dźwięków otoczenia. Potem te drugie przeróbmy na 

sample.  Zabawa nimi może w ciekawy sposób wzbogacić nasze 

kompozycje.

Cezary Kępski

>>
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CO ZABRAĆ W TEREN

RØDE i-XLR
Cyfrowy interfejs mikrofonowy do iPhone’a/iPada, 

wejście XLR (mikrofony dynamiczne oraz z własnym 

zasilaniem), kabel Lightning 3 m, wyjście słuchawkowe 

jack 3,5 mm, tłumik -20 dB, dioda LED wskazująca 

rejestrację

Cena 575 zł

RØDE i-XY
Profesjonalny pojemnościowy mikrofon stereo do 

iPhone’a i iPada, wbudowany przetwornik A/C  

24 bity/96 kHz (rejestrując na aplikację RØDE Rec 

App), kompatybilny z iPhone 5/5C/5S/6/6S/ iPad,  

iOS Lightning, zasilanie z urządzenia iOS, w zestawie: 

futerał, osłona przeciwwietrzna, iClamp

Cena 699 zł

Marantz PMD661 MKIII
Półprzewodnikowy rejestrator dwukanałowy  

z szyfrowaniem danych. Maksymalna rozdzielczość  

plików 24 bity/96 kHz (WAV) i  64 bity/320 kHz 

(MP3), pasmo 20 Hz–20 kHz, odstęp sygnału  

do szumu 65 dB (mikrofon), 85 dB (wejście  

mikrofonowe), obsługa kart SD/SDHC  

o pojemności do 64 GB, zasilanie:  

4x baterie AA lub 4x akumulatory Ni-MH
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IK Multimedia iRig Mic Cast
Mikrofon pojemnościowy, współpracujący  

z urządzeniami iOS (iPhone, iPad, iPod touch) oraz 

Android, przełącznik czułości Hi-Lo, wyjście  

słuchawkowe, pracuje podczas rozmowy telefonicznej 

oraz z aplikacjami VOIP, w zestawie statyw biurkowy

Cena 175 zł

IK Multimedia iRig Voice
Mikrofon pojemnościowy, współpracujący  

z urządzeniami iOS (iPhone, iPad, iPod touch), Mac 

oraz Android, kabel zakończony jackiem TRRS, wyjście 

słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, 

dostępny w kolorach: różowym, żółtym, zielonym, 

niebieskim i białym

Cena:177 zł

IK Multimedia iRig Mic Lav
Mikrofon pojemnościowy typu lavalier,  

współpracujący z urządzeniami mobilnymi,  

charakterystyka dookolna, wyjście słuchawkowe 

pozwalające na podłączenie drugiego mikrofonu iRig 

Mic Lav, w zestawie osłona przeciwwietrzna, klips  

oraz futerał

Cena 219 zł

RØDE smartLav+
Profesjonalny mikrofon dookolny typu lavalier, złącze 

mini-jack stereo TRRS, przewód mikrofonowy  

wzmocniony Kevlarem, rejestracja audio na  

smartfonach i tabletach, kompatybilny z systemami 

Android i Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

Cena 222 zł

IK Multimedia iRig Mic
Mikrofon pojemnościowy, współpracujący  

z urządzeniami iOS oraz Android, złącze do urządzenia 

mobilnego (TRRS 3,5 mm) z wyjściem audio do  

odsłuchu w czasie rzeczywistym, 3-stopniowy  

przełącznik czułości, w zestawie VocaLive, AmpliTube 

oraz iRig Recorder

Cena 265 zł

 IK Multimedia iRig Mic Field
Mikrofon pojemnościowy stereo do zastosowań foto/

wideo, współpracujący z urządzeniami iOS,  

charakterystyka kardioidalna, przetwornik A/C  

24 bity/48 kHz, niskie szumy własne, wyposażony  

w obracane wejście, pokrętło gain, wyjście 

słuchawkowe

Cena 440 zł
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PreSonus Studio One 3

Lekcja 16. Sekcja miksera (2)
Tym razem omówimy wysyłki, które służą do przesyłania sygnałów  
na tory równoległe

W 
tradycyjnych mikserach funkcję 

wysyłek spełniały tory zwane 

Aux (ang. auxiliary – pomocni-

czy). W aplikacjach DAW tory te 

najczęściej nazywane są Send, co oznacza „wy-

syłać”. Dlatego w spolszczonym menu aplikacji 

Studio One 3 oznaczono je jako Wysyłki (rys. 1). 

Gdy patrzymy na rysunek nr 1 po naciśnięciu 

na symbol +, znajdujący się obok nazwy toru 

Wysyłki, sygnał możemy przesłać na:

1. Wyjście 1–2, czyli domyślny port sumy 

miksera. Pamiętajmy jednak, że jeśli aktywuje-

my więcej portów wyjściowych w aplikacji, do 

wyboru uzyskamy możliwość wysyłki na każdy 

z nich. Ktoś mógłby zapytać: „Po co wysyłać 

sygnał niezależnie torem wysyłki na port wyj-

ściowy 1–2, jeśli dany kanał jest już wysyłany na 

wyjście za pomocą portu wyjściowego?”. 

Praktycznym przykładem zastosowania 

wysyłki na szynę sumy miksera może być 

realizacja odsłuchu. Załóżmy, że port wyjścio-

wy 1–2 interfejsu audio przesyła sygnał na 

odsłuch głośnikowy w studiu, port 3–4 zaś na 

wzmacniacz słuchawkowy zastosowany jako 

odsłuch dla muzyka. Dzięki Wysyłce ten sam 

kanał, który przesyłamy na system głośnikowy, 

możemy przesyłać także na wzmacniacz słu-

chawkowy. Jeśli zastosujemy wysyłkę w trybie 

„przed tłumikiem” (rys. 2), możemy ustawić 

inny poziom na obu torach odsłuchowych i to 

jest zasadnicza zaleta tego rozwiązania. W celu 

przełączenia się pomiędzy wysyłaniem sygnału 

przed tłumikiem lub po nim należy kliknąć 

ikonę wskazaną na ilustracji nr 2. Domyślnie po 

utworzeniu toru wysyłki kolor ikony jest szary, 

a pasek poziomu wysyłki koloru niebieskiego. 

Wskazuje to na tryb „po tłumiku”. Kliknięcie 

ikony wysyłki, która powoduje zmianę jej bar-

wy na żółtą, wprowadza tryb „przed  

tłumikiem”. 

2. Kanał szyny (rys. 3): jest to tor, który 

znajduje się w mikserze lub zostaje utworzony 

z menu wysyłek z użyciem polecenia Dodaj 

kanał szyny. Funkcjonalnie tor ten jest odpo-

wiednikiem kanału audio. Ma te same funkcje, 

między innymi sekcję Wysyłek. Jednak w celu 

zabezpieczenia aplikacji przed przypadkowym 

lub celowym wygenerowaniem pętli sprzęże-

nia zwrotnego w sekcji Wysyłek tego toru nie 

widnieje jego nazwa na liście dostępnych szyn. 

Z jednej strony to zaleta, gdyż pozwala uniknąć 

błędów, które mogą doprowadzić do poważ-

nych sprzężeń. Z drugiej strony zaawansowa-

ni użytkownicy, którzy zechcą wprowadzić 

kontrolowane sprzężenia, nie uzyskają takiej 

możliwości nawet po dodaniu kolejnego kanału 

szyny. 

Po co zatem stworzona została wysyłka  

w kanale tak zwanej szyny? Zastosowań oczywi-

ście może być wiele zależnie od inwencji  

i kreatywności użytkownika. Jeden z przykła-

dów to wysłanie efektu z toru równoległego na 

tor odsłuchowy, tak aby muzyk oprócz kanału 

źródłowego słyszał zastosowane na nim efekty. 

Innym przykładem zastosowania wysyłek na 

torze równoległym jest możliwość przesłania 

sygnału z efektu na kolejny efekt, na przy-

kład Reverb -> Delay. Dzięki temu, posiadając 

niezależne tory efektowe, możemy dawkować 

stopień miksu przykładowych efektów Reverb 

oraz Delay dla wysłanych na nich kanałów. 

Należy bowiem pamiętać o tym, że inny walor 

brzmieniowy uzyskamy, jeśli sygnał z danego 

kanału prześlemy bezpośrednio na tory Reverb 

oraz Delay, a inny rezultat da nam przesłanie go 

na tor Reverb, po czym przesłanie tzw. powrotu 

efektu Reverb, czyli „czystego” pogłosu, na tor 

Delay. Także kombinacje z wysyłkami dają nam 

wiele możliwości kreowania brzmienia czy też 

przestrzeni w miksie. 

 rys. 1 

 rys. 2 

 rys. 3 



maj–czerwiec 2018

NAGRAJ MUZĘ

31

 rys. 4 

 rys. 5 

 rys. 6 

3. Kanał FX (rys. 4) różni się od standardo-

wego kanału Audio lub Szyny tym, że nie ma 

sekcji Wysyłek. Nie znajdziemy tu również 

wyboru portu wejściowego. Zamiast tego jest 

pasek, który podświetleniem wskazuje na liczbę 

torów, z których zostały na niego wysłane 

sygnały. Najechanie kursorem na powyższy 

element sekcji kanału FX powoduje wyświe-

tlenie listy wymienionych kanałów. Poza tym 

tor FX jest tworzony z domyślnie aktywowaną 

opcją Wspólne Solo, dzięki czemu w momencie 

aktywowania opcji Solo na kanale, z którego 

sygnał jest przesyłany na szynę FX, efekty znaj-

dujące się na niej będą nadal słyszane w miksie. 

Kanał FX, jak sama nazwa wskazuje,  

został stworzony z myślą o aplikowaniu na nim  

efektów w tak zwanym torze równoległym.  

Co oczywiście nie ogranicza jego zastosowania 

wyłącznie do tego, ponieważ granice wykorzysta-

nia wyznacza jedynie kreatywność użytkowników.

Opcja Pokaż przeznaczenie (rys. 5), któ-

rą znajdziemy w menu danej wysyłki, podświetla 

tor powiązany z nią. 

Natomiast opcja Usuń usuwa wysyłkę, ale 

nie powoduje usunięcia kanału (wyjścia, szyny, 

FX), na który kierowany był sygnał. 

Na koniec należy dodać, że szyny, kanały FX 

oraz tory wyjściowe są w pełni zautomatyzowa-

ne, czyli działają w nich wszystkie tryby automa-

tyki. Zaś w celu kreślenia krzywych automatyza-

cji kanały te mogą zostać wyświetlone w oknie 

edycyjnym (rys. 6).

Krzysztof Maszota 

dyrektor Akademii Realizacji Dźwięku

  
RODZAJE WYSYŁEK

Wysyłka przed tłumikiem (Pre-Fader) 
Najczęściej stosowana jest do realizacji odsłuchu, 

gdyż poziom wysyłki jest niezależny od poziomu 

tłumika kanałowego. Dzięki temu możemy utworzyć 

niezależny miks na torach odsłuchowych i niezależny 

na tłumikach kanałowych. Nie oznacza to jednak, że 

obligatoryjnie musimy stosować tego typu wysyłki 

wyłącznie do tworzenia  torów monitorowych. 

Zastosowanie wysyłki w tym trybie pozwala również 

uzyskać ciekawe efekty z użyciem automatyki. Mo-

żemy na przykład stopniowo wyciszać sygnał źródło-

wy i zarazem stopniowo wysyłać go na tor z efektem 

pogłosowym. Dzięki temu uzyskamy ciekawe zjawi-

sko oddalania się dźwięku w przestrzeń. Podobny 

efekt uzyskamy, stosując automatykę parametru Mix 

(Wet / Dry) w procesorze pogłosowym. 

Wysyłka po tłumiku (Post-Fader) 
Najczęściej stosowana w celu wysyłania sygnału 

na tory efektowe, takie, jak reverb, delay, itp. Dzięki 

temu w kanałach monofonicznych możemy dodać do 

sygnału stereofonicznej przestrzeni, zwłaszcza gdy 

tor efektowy jest stereofoniczny, a na ogół takie  

właśnie stosujemy. Ponadto podczas zmiany  

położenia tłumika kanałowego proporcje sygnału 

„suchego” na kanale miksera są zachowane  

w stosunku do efektu na torze równoległym. Jeśli 

bowiem zmieniamy poziom tłumika, proporcjonalnie 

zmienia się poziom sygnału na wysyłce.

      Oczywiście w przypadku tego typu wysyłek nie 

jest to regułą, że stosujemy je wyłącznie do torów 

efektowych. Możemy je również stosować do two-

rzenia toru monitorowego, ale należy pamiętać, iż 

podczas operowania tłumikami kanałowymi miksera 

będziemy wpływać również bezpośrednio  

na poziomy sygnałów na wysyłkach. 
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Waldorf STVC

String 
maszyna 
z gęsią szyją
Niby zwykła string maszyna z mikrofonem na gęsiej 
szyi, ale tworzy ogromne pole do eksperymentów. 
Albo zabiera w złotą erę disco. Co kto woli

K
ilka lat temu firma Waldorf 

zaprezentowała niewielki moduł 

dźwiękowy Streichfett. Pod tą 

straszną nazwą (która w wolnym 

tłumaczeniu oznacza coś na kształt 

„rozprzestrzeniającego się tłuszczu”) krył 

się instrument emulujący słynne synteza-

tory z lat siedemdziesiątych zwane string 

maszynami. Nie chodziło tu oczywiście 

o produkcję bielizny, ale o naśladowanie 

sekcji smyczkowych orkiestry. Z tego na-

śladowania niewiele wyszło, bo ówczesna 

technologia nie była wystarczająco dobra, 

ale charakterystyczny, miękki dźwięk 

służący za tło w wielu produkcjach spod 

znaku pop czy disco stał się po prostu 

modny. A w dodatku ponadczasowy, bo 

i dziś bardzo chętnie wykorzystywany 

przez twórców rocka czy elektroniki.

A teraz, w roku 2018, Waldorf po-

wraca do stringowej koncepcji  

w bardziej rozbudowanej formie. STVC 

to „String Synthesizer with a Vocoder”, 

czyli taki Streichfett plus klasyczny 

wokoder. Dlaczego klasyczny? Bo tak 

jak w przypadku stringów emulacja 

nawiązywała do maszyn takich jak So-

lina czy Elka Rhapsody, tak wokoder to 

nawiązanie do Rolanda VP330 – chyba 

najpopularniejszego instrumentu końca 

lat siedemdziesiątych składającego się  

z sekcji udawanego chóru, smyczków  

i wokodera właśnie. Charakterystyczne 

„pluszowe” brzmienie VP330 pojawiło 

się na dziesiątkach, jeśli nie setkach płyt 

z tamtego okresu.

Przyjrzyjmy się możliwościom Waldor-

fa STVC. Wszystko zaczyna się od oscylato-

rów, które pracują w klasycznym układzie, 
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w jakim konstruowane były string maszyny. 

Polega on na tym, że oscylatorów mamy 12 

(po jednym dla każdego dźwięku oktawy) 

i pracują one w najwyższym rejestrze. 

Wysokości w oktawach niższych uzyskuje 

się za pomocą układu Octave Divider, 

który po prostu dzieli częstotliwości na 

dwa, a jak wiadomo stosunek częstotli-

wości tych samych dźwięków w sąsiadu-

jących oktawach wynosi 1:2 (im niżej tym 

niższa częstotliwość). Wystarczy więc 12 

oscylatorów i kilka dzielników częstotli-

wości, aby uzyskać pełną polifonię. Tak 

to działało kiedyś, co było szokiem dla 

muzyków obcujących z jednogłosowymi 

syntezatorami analogowymi. 

Dalej mamy układ korekcji, który 

pozwala na zmianę charakteru dźwięku, 

co daje nam brzmienia nazwane Violin, 

Viola, Brass, Organ, Choir i wszystko 

pomiędzy. Należy pamiętać, aby nazwy te 

traktować z dużym przymrużeniem oka. 

W końcu nie jest to sampler, ale tak wła-

śnie brzmiały te instrumenty i dokładnie 

o to chodzi.

Kolejnym etapem jest specyficzny pro-

cesor efektów zwany Ensemble. To rodzaj 

analogowego chorusa, któremu string 

maszyny zawdzięczają swoje miękkie  

i pulsujące brzmienie. Bez niego dźwięk 

jest płaski i mało interesujący. Słyszałeś 

kiedyś Oxygene Jeana-Michela Jarre’a? 

Tak właśnie brzmi Solina przepuszczona 

przez efekt Ensemble. Tłusto, miękko  

i „pościelowo”. 

Ale to nie koniec atrakcji spod znaku 

syntezy. Dostajemy też 16-głosowy synte-

zator, który dopełnia smyczkowe brzmie-

nie. Może służyć jako instrument solo bądź 

mieszać się z instrumentem głównym. 

Pora na wokoder, który został potrak-

towany całkiem nowatorsko. Ale po kolei. 

Wokoder stoi na drodze sygnału sekcji 

smyczkowej. Powoduje to, że dźwięk 

stringów modulowany jest tym, co pojawia 

się na wejściu wokodera (najczęściej jest 

to sygnał z załączonego mikrofonu). Jak 

to w wokoderach bywa, pozwala to na 

„śpiewanie” smyczkami, w dodatku  

w pełnej polifonii. Możemy więc produko-

wać klasyczne głosy z gatunku Kraftwerk 

czy Tangerine Dream (takie śpiewające 

roboty), ale też modulować brzmienie 

smyczków dowolnymi innymi sygnałami 

(dźwięki perkusyjne, efekty dźwiękowe, 

inne instrumenty). Mamy wpływ na 

obróbkę formantów, co pozwala na mo-

dyfikację „płci” naszego robota. Możemy 

też odpowiednio zniekształcać brzmienie 

oscylatorów, co skutkuje zmianą cha-

rakteru głosu od „chorego gardła” aż do 

horrorowego szeptu.

Bardzo ciekawym i niespotykanym 

gadżetem jest możliwość „zamrożenia” 

krótkiego fragmentu mowy (funkcja 

Freeze), aby następnie używać go jako 

swego rodzaju oscylatora lub próbki, 

którą gramy na klawiszach instrumentu. 

Co więcej, dźwięk ten możemy poddawać 

dalszej obróbce przez zmianę prędkości 

odtwarzania lub jego kierunku. Godziny 

zabawy gwarantowane. 

Całość wieńczy procesor efektów, 

gdzie znajdziemy Animate (rodzaj modu-

lacji), Phaser i Reverb, czyli wszystko, co 

potrzebne do uzyskania klasycznego  

i mniej klasycznego brzmienia. Warto też 

wspomnieć o prostych, acz ciekawych 

możliwościach modulacyjnych. 

Instrument jest wykonany bardzo 

porządnie: prawdziwy metal, dobry 

mikrofon na gęsiej szyjce i profesjonalna 

klawiatura firmy Fatar. W dobie plasti-

kowych wynalazków z miniklawiszami to 

prawdziwa ulga. 

Waldorf STVC nie jest dla każdego. 

Jeśli jednak pociąga Cię elektroniczna 

klasyka czy pop ze złotej ery disco lub 

po prostu lubisz eksperymenty, koniecz-

nie wypróbuj ten niekonwencjonalny 

instrument.

Piotr Dygasiewicz

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

  Sprzęt

  w pełni metalowa obudowa

  klawiatura z 49 klawiszami, aftertouch 

 i velocity

  transpozycja klawiatury na ±24 półtony 

 za pomocą dedykowanego przełącznika,

  pitch bend i koło modulacji

  wyświetlacz OLED 128x64 punktów

  10 potencjometrów, 1 enkoder, 

 9 podświetlanych przycisków, 

 5 przełączników

  mikrofon na gęsiej szyi o długości 44 cm 

 ze wskaźnikiem LED

Złącza

  wejście/wyjście MIDI

  USB/zasilanie

  wejście pedału Sustain 6,3 mm,

  wejście pedału ekspresji/przedłużenia 

 sygnału 6,3 mm

  wyjście słuchawkowe 3,5 mm

  wyjście lewe/stereo 6,3 mm

  wyjście prawe/mono 6,3 mm

  gniazdo mikrofonowe XLR na panelu 

 czołowym

Silnik dźwiękowy

  w pełni polifoniczna sekcja string maszyny

  ciągłe przekształcanie zapisu string maszyny

  sekcja solo z 16-głosową polifonią

  ciągłe przekształcanie dźwięków solowych

  tremolo do głosu

  126 programowalnych łatek 

 w trzech bankach

  dostosowanie do modulacji 

 I konkretnych regulacji

Wokoder

  250 pasm filtrów

  doskonała zrozumiałość

  modyfikacja formantów

  tryb Freeze

  z pełni polifoniczne przenoszenie

  opcjonalny jitter do przenoszenia strun

  ciągłe przekształcanie rejestracji

Efekty

  animate do przekształcania rejestracji

  ensemble/chorus do strun i wokodera

  phaser do strun i wokodera

  reverb

  wszystkie efekty dostępne jednocześnie
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w jakim konstruowane były string maszyny. 

Polega on na tym, że oscylatorów mamy 12 

(po jednym dla każdego dźwięku oktawy) 

i pracują one w najwyższym rejestrze. 

Wysokości w oktawach niższych uzyskuje 

się za pomocą układu Octave Divider, 

który po prostu dzieli częstotliwości na 

dwa, a jak wiadomo stosunek częstotli-

wości tych samych dźwięków w sąsiadu-

jących oktawach wynosi 1:2 (im niżej tym 

niższa częstotliwość). Wystarczy więc 12 

oscylatorów i kilka dzielników częstotli-

wości, aby uzyskać pełną polifonię. Tak 

to działało kiedyś, co było szokiem dla 

muzyków obcujących z jednogłosowymi 

syntezatorami analogowymi. 

Dalej mamy układ korekcji, który 

pozwala na zmianę charakteru dźwięku, 

co daje nam brzmienia nazwane Violin, 

Viola, Brass, Organ, Choir i wszystko 

pomiędzy. Należy pamiętać, aby nazwy te 

traktować z dużym przymrużeniem oka. 

W końcu nie jest to sampler, ale tak wła-

śnie brzmiały te instrumenty i dokładnie 

o to chodzi.

Kolejnym etapem jest specyficzny pro-

cesor efektów zwany Ensemble. To rodzaj 

analogowego chorusa, któremu string 

maszyny zawdzięczają swoje miękkie  

i pulsujące brzmienie. Bez niego dźwięk 

jest płaski i mało interesujący. Słyszałeś 

kiedyś Oxygene Jeana-Michela Jarre’a? 

Tak właśnie brzmi Solina przepuszczona 

przez efekt Ensemble. Tłusto, miękko  

i „pościelowo”. 

Ale to nie koniec atrakcji spod znaku 

syntezy. Dostajemy też 16-głosowy synte-

zator, który dopełnia smyczkowe brzmie-

nie. Może służyć jako instrument solo bądź 

mieszać się z instrumentem głównym. 

Pora na wokoder, który został potrak-

towany całkiem nowatorsko. Ale po kolei. 

Wokoder stoi na drodze sygnału sekcji 

smyczkowej. Powoduje to, że dźwięk 

stringów modulowany jest tym, co pojawia 

się na wejściu wokodera (najczęściej jest 

to sygnał z załączonego mikrofonu). Jak 

to w wokoderach bywa, pozwala to na 

„śpiewanie” smyczkami, w dodatku  

w pełnej polifonii. Możemy więc produko-

wać klasyczne głosy z gatunku Kraftwerk 

czy Tangerine Dream (takie śpiewające 

roboty), ale też modulować brzmienie 

smyczków dowolnymi innymi sygnałami 

(dźwięki perkusyjne, efekty dźwiękowe, 

inne instrumenty). Mamy wpływ na 

obróbkę formantów, co pozwala na mo-

dyfikację „płci” naszego robota. Możemy 

też odpowiednio zniekształcać brzmienie 

oscylatorów, co skutkuje zmianą cha-

rakteru głosu od „chorego gardła” aż do 

horrorowego szeptu.

Bardzo ciekawym i niespotykanym 

gadżetem jest możliwość „zamrożenia” 

krótkiego fragmentu mowy (funkcja 

Freeze), aby następnie używać go jako 

swego rodzaju oscylatora lub próbki, 

którą gramy na klawiszach instrumentu. 

Co więcej, dźwięk ten możemy poddawać 

dalszej obróbce przez zmianę prędkości 

odtwarzania lub jego kierunku. Godziny 

zabawy gwarantowane. 

Całość wieńczy procesor efektów, 

gdzie znajdziemy Animate (rodzaj modu-

lacji), Phaser i Reverb, czyli wszystko, co 

potrzebne do uzyskania klasycznego  

i mniej klasycznego brzmienia. Warto też 

wspomnieć o prostych, acz ciekawych 

możliwościach modulacyjnych. 

Instrument jest wykonany bardzo 

porządnie: prawdziwy metal, dobry 

mikrofon na gęsiej szyjce i profesjonalna 

klawiatura firmy Fatar. W dobie plasti-

kowych wynalazków z miniklawiszami to 

prawdziwa ulga. 

Waldorf STVC nie jest dla każdego. 

Jeśli jednak pociąga Cię elektroniczna 

klasyka czy pop ze złotej ery disco lub 

po prostu lubisz eksperymenty, koniecz-

nie wypróbuj ten niekonwencjonalny 

instrument.

Piotr Dygasiewicz

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

  Sprzęt

  w pełni metalowa obudowa

  klawiatura z 49 klawiszami, aftertouch 

 i velocity

  transpozycja klawiatury na ±24 półtony 

 za pomocą dedykowanego przełącznika,

  pitch bend i koło modulacji

  wyświetlacz OLED 128x64 punktów

  10 potencjometrów, 1 enkoder, 

 9 podświetlanych przycisków, 

 5 przełączników

  mikrofon na gęsiej szyi o długości 44 cm 

 ze wskaźnikiem LED

Złącza

  wejście/wyjście MIDI

  USB/zasilanie

  wejście pedału Sustain 6,3 mm,

  wejście pedału ekspresji/przedłużenia 

 sygnału 6,3 mm

  wyjście słuchawkowe 3,5 mm

  wyjście lewe/stereo 6,3 mm

  wyjście prawe/mono 6,3 mm

  gniazdo mikrofonowe XLR na panelu 

 czołowym

Silnik dźwiękowy

  w pełni polifoniczna sekcja string maszyny

  ciągłe przekształcanie zapisu string maszyny

  sekcja solo z 16-głosową polifonią

  ciągłe przekształcanie dźwięków solowych

  tremolo do głosu

  126 programowalnych łatek 

 w trzech bankach

  dostosowanie do modulacji 

 I konkretnych regulacji

Wokoder

  250 pasm filtrów

  doskonała zrozumiałość

  modyfikacja formantów

  tryb Freeze

  z pełni polifoniczne przenoszenie

  opcjonalny jitter do przenoszenia strun

  ciągłe przekształcanie rejestracji

Efekty

  animate do przekształcania rejestracji

  ensemble/chorus do strun i wokodera

  phaser do strun i wokodera

  reverb

  wszystkie efekty dostępne jednocześnie
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Nowe  
opcje znanych sekcji

Nord Electro 6

Rozwiązania w najnowszej wersji instrumentu przypominają hybrydę  
poprzedniego modelu z Nord Stage 3. Z pierwszego zaczerpnięto  

większość funkcji, z drugiego wygląd panelu kontrolnego i kilka nowości 
wzbogacających brzmienie

S
zósta edycja emulatorów kla-

sycznych instrumentów elektro-

mechanicznych i akustycznych 

wprowadza sporo zmian.  

W pierwszej chwili rzuca się w oczy 

przeprojektowany panel kontrolny: 

przejrzysty, z wyraźniej wydzielonymi 

sekcjami Piano, Organ i Sample Synth. 

Jednoznacznie nawiązuje do wyglądu 

Nord Stage 3, co cieszy, bo nowy wyświe-

tlacz OLED jest o lata świetlne lepszy od 

poprzedniego LCD.

Z tego instrumentu pochodzą także 

nowości wpływające nie tylko na komfort 

obsługi, ale i na brzmienie. Pierwszą jest 

nieprzerwane wybrzmiewanie mimo 

przełączenia programu, co było jedną 

ze zmian najbardziej pożądanych przez 

użytkowników piątki. Druga to wpro-

wadzenie sześciu punktów podziału 

klawiatury na strefy z przejściami między 

nimi (Crossfade) o samodzielnie wybie-

ranej szerokości: małej lub dużej. Wybór 

szerokości jest oznaczony diodą LED. 

Jeśli nie potrzebujemy płynnego przej-

ścia, możemy je wyłączyć. Tym razem 

jednak możemy dzielić klawiaturę między 

wszystkie trzy sekcje i uwzględniać każdą 

z nich w warstwach. Zmodyfikowany 

tryb Organize pozwala teraz nie tylko 

na błyskawiczną edycję programów, ale 

także dźwięków i stron. Wszystkie pro-

gramy i próbki syntezatora można łatwo 

przeglądać, korzystając z nowego widoku 

listy. Oferuje on sortowanie alfabetyczne, 

numeryczne i według kategorii.

Polifonia Piano

W każdej sekcji instrumentu zaszły 

zmiany. Co prawda sekcja Piano nadal 

korzysta z Nord Piano Library i nadal 

ma 1 GB na próbki, ale dodatkowo poja-

wiła się kategoria Layer, która zawiera 

brzmienia składające się z różnych 

„warstw”, co pomaga w uzyskaniu bardziej 
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dynamicznego dźwięku. Do tego  

przybyła 120-głosowa polifonia  

i dedykowane filtry fortepianowe,  

które mogą podkreślić miękkość lub 

blask brzmienia.

W zestawie pojawiły się emulacje 

klasycznych instrumentów elektrycznych 

z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Przy tym warto pamiętać, że brzmienia 

dostarczone wraz z instrumentem są 

jedynie niewielką częścią tego, co daje 

nam do dyspozycji producent. Cały czas 

na stronie Norda pojawiają się próbki 

kolejnych. Możemy je bezpłatnie pobrać  

i za pośrednictwem Nord Sound Manage-

ra dodać do już zainstalowanych  

w instrumencie. Jeśli skończy się pamięć, 

pozostaje podmiana jednych próbek na 

inne. Dotyczy to zresztą każdej sekcji 

instrumentów w Nord Electro 6.

Reszta części fortepianowej pozosta-

ła bez zmian. Nadal mamy tryb miękkiego 

uwalniania klawiszy dający nieco dłuższe 

wybrzmiewanie instrumentu przydatne 

przy graniu legato. Emuluje on luźniejsze 

napięcie tłumika w instrumencie elektro-

mechanicznym. Pozostawiono też cztery 

krzywe dynamiki, dzięki czemu dopaso-

wujemy instrument do swojego stylu gry 

od miękkiego po twardy.

Organicznie kościelne brzmienie

Podstawą sekcji organowej niezmiennie 

pozostał wielokrotnie nagradzany silnik 

z Nord C2D. Wśród emulacji znajdziemy 

modele znane z Electro 5: organy wirni-

kowe B3 Tonewheel z czterema ustawie-

niami brzmienia od fabrycznie nowych 

po stare i nieszczelne, klasyczne organy 

tranzystorowe, a także Vox Continental  

i Farfisa. Uzupełniono je B3 Bass sy-

mulującymi brzmienie tonów niskich dla 

pedałów. Można z nich korzystać  

w sekcjach Piano i Synth oraz w postaci 

górnego manuału w trybie Dual  

Organ.

Z nowości pojawił się drugi model 

organów piszczałkowych. W instrumen-

cie oznaczonym piątką mieliśmy symula-

cję organów kościelnych z metalowymi 

piszczałkami wyposażonymi w vibrato 

i chorus. Teraz pojawił się także instru-

ment oferujący czyste brzmienie  

z kilkoma harmonicznymi.

Electro 6 ma także najnowszą gene-

rację emulatora Leslie 122. W zależ-

ności od potrzeb do wyboru są: wersja 

wolna, szybka i zatrzymanie głośnika. 

Regulujemy także jego wysterowanie. 

Podobnie jak w poprzednim modelu 

Rotary Speaker można też kontrolować 

za pomocą opcjonalnego Half-Moon 

Switcha (opcja dostępna w wersjach 

61- i 73-klawiszowej).

W wersji 61- i 73-klawiszowej instru-

mentu dostępne są drawbary. Dzięki nim 

można w pełni poczuć obcowanie  

z organami.

Synteza sampli

W porównaniu z poprzednim modelem 

sekcja Sample Synth zyskała rozszerze-

nie polifonii do 30 głosów i podwojenie 

pamięci, co daje 512 MB. Można oczy-

wiście zastanawiać się, czy tyle miejsca >>

Sekcja organów z drawbarami dostępnymi   

w wersjach 61- i 73-klawiszowej. 

Sekcja Piano. 
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dynamicznego dźwięku. Do tego  

przybyła 120-głosowa polifonia  

i dedykowane filtry fortepianowe,  

które mogą podkreślić miękkość lub 

blask brzmienia.

W zestawie pojawiły się emulacje 

klasycznych instrumentów elektrycznych 

z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Przy tym warto pamiętać, że brzmienia 

dostarczone wraz z instrumentem są 

jedynie niewielką częścią tego, co daje 

nam do dyspozycji producent. Cały czas 

na stronie Norda pojawiają się próbki 

kolejnych. Możemy je bezpłatnie pobrać  

i za pośrednictwem Nord Sound Manage-

ra dodać do już zainstalowanych  

w instrumencie. Jeśli skończy się pamięć, 

pozostaje podmiana jednych próbek na 

inne. Dotyczy to zresztą każdej sekcji 

instrumentów w Nord Electro 6.

Reszta części fortepianowej pozosta-

ła bez zmian. Nadal mamy tryb miękkiego 

uwalniania klawiszy dający nieco dłuższe 

wybrzmiewanie instrumentu przydatne 

przy graniu legato. Emuluje on luźniejsze 

napięcie tłumika w instrumencie elektro-

mechanicznym. Pozostawiono też cztery 

krzywe dynamiki, dzięki czemu dopaso-

wujemy instrument do swojego stylu gry 

od miękkiego po twardy.

Organicznie kościelne brzmienie

Podstawą sekcji organowej niezmiennie 

pozostał wielokrotnie nagradzany silnik 

z Nord C2D. Wśród emulacji znajdziemy 

modele znane z Electro 5: organy wirni-

kowe B3 Tonewheel z czterema ustawie-

niami brzmienia od fabrycznie nowych 

po stare i nieszczelne, klasyczne organy 

tranzystorowe, a także Vox Continental  

i Farfisa. Uzupełniono je B3 Bass sy-

mulującymi brzmienie tonów niskich dla 

pedałów. Można z nich korzystać  

w sekcjach Piano i Synth oraz w postaci 

górnego manuału w trybie Dual  

Organ.

Z nowości pojawił się drugi model 

organów piszczałkowych. W instrumen-

cie oznaczonym piątką mieliśmy symula-

cję organów kościelnych z metalowymi 

piszczałkami wyposażonymi w vibrato 

i chorus. Teraz pojawił się także instru-

ment oferujący czyste brzmienie  

z kilkoma harmonicznymi.

Electro 6 ma także najnowszą gene-

rację emulatora Leslie 122. W zależ-

ności od potrzeb do wyboru są: wersja 

wolna, szybka i zatrzymanie głośnika. 

Regulujemy także jego wysterowanie. 

Podobnie jak w poprzednim modelu 

Rotary Speaker można też kontrolować 

za pomocą opcjonalnego Half-Moon 

Switcha (opcja dostępna w wersjach 

61- i 73-klawiszowej).

W wersji 61- i 73-klawiszowej instru-

mentu dostępne są drawbary. Dzięki nim 

można w pełni poczuć obcowanie  

z organami.

Synteza sampli

W porównaniu z poprzednim modelem 

sekcja Sample Synth zyskała rozszerze-

nie polifonii do 30 głosów i podwojenie 

pamięci, co daje 512 MB. Można oczy-

wiście zastanawiać się, czy tyle miejsca >>

Sekcja organów z drawbarami dostępnymi   

w wersjach 61- i 73-klawiszowej. 

Sekcja Piano. 
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na sample to nadal nie za mało. Z jednej 

strony należy wziąć jednak poprawkę na 

unikatowy, wyjątkowo wydajny algorytm 

pakowania sampli przez Norda. Z drugiej 

strony: czy ten instrument rzeczywiście 

kupuje się właśnie po to, by nafaszerować 

go samplami? 

Jeśli już chce się wykorzystać go  

w tym celu, ma się do dyspozycji duży 

wybór próbek oferowanych w Nord 

Sample Library 3.0. W tym brzmienia 

Mellotronu i Chamberlina, na które 

firma uzyskała wyłączność. Można 

również wgrać własne sample i na ich 

podstawie tworzyć brzmienia, korzysta-

jąc z Nord Sample Editora działającego  

z systemami Mac OS i Windows. Poza 

tym sekcja została wyposażona w kontro-

lery niezbędne do ustawienia parame-

trów ataku, zwolnienia i dynamiki. 

Efekt skali

W sekcji efektów znajdziemy mnóstwo 

sposobów na modyfikację brzmienia. 

Wzorowane są na klasycznych efektach 

typu STOMP. Mamy wśród nich między 

innymi tremolo, wah, auto wah, auto pan, 

ring modulator, dwa phasery, dwa chorusy, 

flanger, vibe, kilka delayów i reverbów (te 

drugie zaopatrzone w tryb Bright) oraz 

trzypasmowy korektor z przestrajalnym 

zakresem środkowych częstotliwości. 

Wszystkie efekty są stereofoniczne  

i można je dowolnie przypisywać do każ-

dej z trzech sekcji. 

Nord Electro 6 występuje z dwoma 

rodzajami klawiatur. W modelu 6 HP 

wykorzystano lekkie, ważone klawisze  

z mechanizmem młoteczkowym. Znako-

micie nadają się do brzmień elektrycz-

nych i akustycznych fortepianów, ale 

sprawdzają się także z organami. Zakres 

klawiatury to E-E.

Z kolei modele 61- i 73-klawiszo-

we wykorzystują półważone klawisze 

organowe z zaokrąglonymi krawędziami 

– waterfall. Jak sama nazwa wskazuje, 

ich głównym zastosowaniem jest gra na 

organach i syntezatorach, ale nadają się 

też do gry fortepianowej. W przypadku 

Electro 6D 61 zakres dźwięków wynosi 

od C do C, a w 6D 73 – od E do E.

Firma Clavia przyzwyczaiła nas, że 

kolejne generacje Lead, Stage czy Electro 

stanowią odpowiedź na rosnące wyma-

gania użytkowników, ale czasem oferują 

też nowe funkcje i ulepszenia, o których 

nikt wcześniej nie pomyślał. Tak samo jest 

w przypadku Nord Electro 6 – może nie 

rewolucja, ale dojrzała ewolucja.

Konrad Majchrowski

NE6D-61 

Cena 7490 zł 

NE6D-73 

Cena 8390 zł 

 NE6-HP 

Cena 9890 zł 

>>
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Nowi 
goście 
w strefie VIP

Akai MPD MKII

Kontrolery MPD zaczęły być obsługiwane przez 
oprogramowanie VIP w najnowszej wersji 3.1. 
Sprawdzamy, co mają do zaoferowania

H
istoria szesnastu padów  

w układzie 4x4 zaczęła się 

prawie 30 lat temu, kiedy na 

rynek trafił pierwszy sampler 

typu MPC, model 60. Pomysłodawcą tych 

niepozornych kwadracików był Roger Linn, 

twórca słynnych maszyn perkusyjnych.  

A potem nic już nie było takie samo – przy-

najmniej dla hip-hopu. 

Okazało się, że 16 padów w zupełności 

wystarcza, aby programować (nie tylko) 

bębny i „grać” melodie jak na klawiatu-

rze. Specyficzne cechy – reagowanie na 

dynamikę gry czy swoisty Aftertouch 

– spowodowały, że samplery MPC stały 

się pełnoprawnymi instrumentami, nie 

tylko w hip-hopie. Na początku XXI wieku 

firma Akai pomyślała więc, żeby „odłączyć” 

moduł padów od reszty instrumentu. Tak 

narodziła się seria MPD, której początek 

dał model MPD16.

Idea była prosta: skorzystać z ogromne-

go potencjału, jaki daje ten sposób interakcji 

ze sprzętem, i umożliwić współpracę z nie-

mal każdym instrumentem lub oprogramo-

waniem reagującym na komunikaty MIDI. 

Do tego doszła kolejna zaleta w postaci 

niższej ceny i sytuacja nabrała rumieńców.

Obecnie do wyboru mamy trzy modele 

różniące się możliwościami i rozmiarem, 

 

o jeden  

więcej niż  

w MPD218. Do tego 

producent dołożył cztery kon-

trolery obrotowe Q-Link, cztery suwaki 

i cztery dowolnie konfigurowalne przyciski. 

Z „akajowych” specjalności mamy Note 

Repeat, MPC Swing i 16 Level, a cały kon-

troler może też sterować aplikacją DAW 

(producent zapewnia aż 30 presetów do 

łatwej konfiguracji). Dzięki temu komendy 

takie jak Start czy Stop, ale także proste 

sterowanie mikserem można przerzucić do 

sprzętu. Obsługę menu ułatwia wyświe-

tlacz LCD.

Na koniec MPD232, większy i mą- 

drzejszy od swoich braci. Poza padami  

w czterech bankach i resztą udogodnień  

z MPD226 oferuje aż osiem suwaków, 

osiem kontrolerów Q-Link i tyle samo 

przycisków, co pomnożone przez trzy 

banki daje naprawdę spore możliwości 

interakcji z oprogramowaniem bez po-

trzeby sięgania do myszki. Ale wisienką na 

torcie jest na pewno sprzętowy sekwencer 

krokowy, który oferuje 32 kroki i aż 64 

ścieżki, co pozwala na użycie MPD232 

jako sterownika większej całości. Prze-

biegi programuje się prosto i szybko co 

jest oczywiście bardzo ważne dla kogoś, 

kto swoją kreatywność chce przełożyć na 

muzykę, a nie doktorat z informatyki.

Warto dodać, że wszystkie kontrolery  

z serii MPD trafiają w nasze ręce z bogatymi 

pakietami oprogramowania. Znajdziemy  

w nich m.in. Ableton Live Lite, banki perkusyj-

ne Sonivox i sample z Akai MPC. 

A każdy, kto kupi (lub już kupił) taki 

kontroler, dostaje specjalną zniżkę na MPC 

Software oraz VIP. Brzmi to smakowicie, 

ponieważ MPD216/226/232 mogą także 

tym oprogramowaniem sterować. Oto studio 

wirtualno-sprzętowe na całego.

Marcin Mazur

choć wszystkie trzy korzystają z dokładnie 

tych samych padów nowej generacji, które 

Akai nazywa Thick Fat MPC Pads. Nazwa 

sugeruje, że te same pady ozdabiają płyty 

czołowe nowych bitmaszyn z serii MPC 

(Live czy X) i tak jest w istocie. Pady te 

charakteryzują się jeszcze solidniejszą bu-

dową (a już te pierwsze potrafiły przetrzy-

mać uderzenie młotem), są podświetlane, 

co ułatwia korzystanie z rozbudowanych 

możliwości sterowanego oprogramo-

wania, i zapewniają bardzo duży zakres 

dynamiki gry.

MPD218 to model podstawowy, który 

wyposażono w sześć dowolnie konfi-

gurowalnych kontrolerów obrotowych 

pracujących w trzech bankach. To sprawia, 

że możemy nimi kontrolować maksymalnie 

18 parametrów. Jest też kilka dodatkowych 

przycisków uruchamiających między inny-

mi słynną funkcję MPC, czyli Note Repeat, 

a także pozwalających przełączać banki pa-

dów, co sprawia, że możemy walczyć z trzy 

razy większą liczbą nut. Zasilanie mamy 

prosto z USB i choć w tym modelu pady nie 

mają wielokolorowego podświetlania, to 

zapewniają to samo czucie, co więksi bracia.

Model środkowy to MPD226. Tutaj 

pady są już podświetlane w różnych kolo-

rach (RGB), a banków mamy cztery, więc  
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Syntezator 
do  grania

Waldorf Quantum

Kiedyś klawiszowcy to mieli dobrze. Gdy na rynku pojawiał się nowy  
instrument klawiszowy, to miał formę… instrumentu. Był wyposażony  
w prawdziwą klawiaturę, panel kontrolny, porządny procesor efektów,  
całą baterię złączy i w ogóle można go było wyjąć z pudełka i zacząć grać.  
Ale około 10 lat temu coś zaczęło się psuć

P
ojawiły się wtedy syntezatory, 

które wyglądały jak z filmu „King-

sajz”: były malutkie, miały minia-

turowe klawisze i gałki (w liczbie 

maksymalnie czterech), które trzeba było 

przekręcać pęsetą. Brzmiały nawet do-

brze. W końcu technologia, miniaturyzacja 

i te sprawy. Jednak trzeba było zapomnieć 

o graniu na nich. Nie wiem, czy właśnie 

to było powodem zalewu muzyki, która 

opierała się na piskach, „blipach”  

i pojedynczych dźwiękach, ale nowa gene-

racja syntezatorów na pewno miała w tym 

udział. No bo weź tu zagraj nuty basowe  

w oktawie plus czterodźwiękowy akord na 

klawiaturze, która ma 24 klawisze  

o łącznej długości 15 centymetrów.

Pięć oktaw z wyświetlaczem

Firma Waldorf, weteran wśród weteranów, 

po części wpisała się w ten trend. Co praw-

da obroniła się przed pokusą wkładania do 

swoich instrumentów klawiatur z pianin 

dla przedszkolaków, ale popełniła Blofelda 

(liczba pokręteł: 5, w tym jedno głośności), 

czy instrumenty o wdzięcznych nazwach 

Rocket czy Streichfett (co?!). Żeby było 

jasne: wynalazki te są absolutnie świetne, 

brzmią jak milion dolarów, ale „grania” na 

nich nie ma. Przedstawiciele Waldorfa, 

pytani o prawdziwy syntezator, mówili, że 

nie ma teraz rynku na instrumenty po dwa 

tysiące euro. Jak widać zdania nie zmienili, 

bo nie wyprodukowali syntezatora za dwa 

tysiące, tylko za… cztery.

Oto Waldorf Quantum. Patrząc na 

niego, możesz się poczuć, jak w filmie 

„Jurassic Park”, bo wydaje Ci się, że 

widzisz wskrzeszonego dinozaura. Przed 

oczami masz prawdziwe monstrum: pięć 

oktaw normalnej klawiatury, ogromny 

panel kontrolny z całą masą potencjome-

trów, a pośrodku wielki (dotykowy!) ekran 

o dużej rozdzielczości. Z tyłu mnóstwo 

gniazd, a po bokach obowiązkowe panele 

z prawdziwego drewna, w dodatku in-

krustowanego aluminium. Ktoś tu chyba 

oszalał?!

Centralną część instrumentu zajmuje spory 

ekran dotykowy.

maj–czerwiec 2018

UDERZ W KLAWISZ

39

Syntezator 
do  grania

samplera granularnego (lub 

tradycyjnego), a nawet syntezy opartej 

na modelowaniu fizycznym. Do pełni 

szczęścia brakuje jeszcze FM, ale podobno 

ma się pojawić przy kolejnej aktualizacji 

systemu.

Zanim zaczniesz narzekać, że to nie 

prawdziwy analog, zaczekaj. Po pierwsze 

jakość wirtualnej syntezy jest po pro-

stu znakomita. Po drugie te wirtualne 

głosy trafiają do analogowego filtra! Tak, 

Quantum ma po dwa analogowe filtry 

dolnoprzepustowe na głos, czyli mówimy 

o w pełni polifonicznym instrumencie (jak 

łatwo policzyć filtrów jest łącznie 16). Do-

datkowo sekcję filtrów zaopatrzono także 

w modele cyfrowe, realizujące inne rodza-

je filtrowania (górnoprzepustowy, pasmo-

wy i wiele innych). Filtry można dowolnie 

mieszać i ustawiać, a edycja jest widoczna 

na ekranie. Zresztą w ogóle ekran wygląda 

jak mały komputer, co sprawia, że obsługa 

całości sprawia wielką przyjemność. Na 

pewno nie będziesz potrzebować żadnego 

dodatkowego edytora.

Następnie mamy do dyspozycji sekcję 

obwiedni niezależnie dla głośności i filtrów 

oraz oczywiście ogromną sekcję 

efektów. W zasadzie mamy tam wszystko, 

więc nawet nie ma co wymieniać.

Prawie modular

Malkontenci mogą w tej chwili stwierdzić, 

że w sumie to nic nowego: wirtualne ana-

logi z analogowymi filtrami są już na rynku 

(np. Roland, Dave Smith), ale wstrzymajcie 

konie. Po pierwsze oscylatory: te zaimple-

mentowane w Waldorfie po prostu żyją, 

są plastyczne, rozedrgane i w zasadzie jak 

prawdziwe. Po drugie wavetable: nikt nie 

robi lepszego. Po trzecie sampler: Quan-

tum może ładować dowolne próbki, może 

też samplować, a możliwości „gięcia” audio 

są bardzo szerokie. Przypomnijmy też,  

że każdy oscylator może pracować  

w dowolnym trybie, więc nie ma proble-

mu, aby stworzyć brzmienie składające 

się jednocześnie z brzmień analogowych, 

wavetable i sampli.

Warto też napisać o modulacji. Dzięki 

zastosowaniu bardzo mocnego proce-

sora i rozbudowanego oprogramowania 

wzbogaconego o przejrzystą obsługę za 

pomocą ekranu dotykowego kwestia mo-

dulacji nabiera nowego znaczenia. Można 

powiedzieć, że dostajemy syntezator 

>>

Albo i nie. Quantum 

wzbudził ogromne zainteresowanie,  

a produkcja na pierwsze miesiące jest już 

sprzedana. A przypomnijmy, że mówimy 

o instrumencie za 4000 euro, czyli ponad 

16 tysięcy złotych. No więc co takiego 

ma Quantum, że niektórzy gotowi są 

sprzedać nerkę, żeby sfinansować zakup? 

Popatrzmy.

Silnik Nave

Zacznijmy od źródeł dźwięku. Instrument 

oferuje wirtualne analogowe oscylatory  

o dziesiątkach przebiegów. Głosów mamy 

osiem, a na każdym do trzech oscylato-

rów. Synteza analogowa to jednak dopiero 

początek. Każdy z oscylatorów (wszystkie 

trzy są identyczne) może też oferować 

syntezę wavetable. W końcu czym byłby 

instrument Waldorfa bez tego rodzaju 

syntezy? Tryb ten opiera się na silniku  

z doskonałego syntezatora wirtualnego 

Nave, więc mówimy o najwyższej świa-

towej półce. Jeśli zaś lata osiemdziesiąte 

to dla kogoś staroć, może przejść w tryb >>

Sekcja filtrów, obwiedni i efektów. Sekcja oscylatorów i LFO.
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Syntezator 
do  grania

samplera granularnego (lub 

tradycyjnego), a nawet syntezy opartej 

na modelowaniu fizycznym. Do pełni 

szczęścia brakuje jeszcze FM, ale podobno 

ma się pojawić przy kolejnej aktualizacji 

systemu.

Zanim zaczniesz narzekać, że to nie 

prawdziwy analog, zaczekaj. Po pierwsze 

jakość wirtualnej syntezy jest po pro-

stu znakomita. Po drugie te wirtualne 

głosy trafiają do analogowego filtra! Tak, 

Quantum ma po dwa analogowe filtry 

dolnoprzepustowe na głos, czyli mówimy 

o w pełni polifonicznym instrumencie (jak 

łatwo policzyć filtrów jest łącznie 16). Do-

datkowo sekcję filtrów zaopatrzono także 

w modele cyfrowe, realizujące inne rodza-

je filtrowania (górnoprzepustowy, pasmo-

wy i wiele innych). Filtry można dowolnie 

mieszać i ustawiać, a edycja jest widoczna 

na ekranie. Zresztą w ogóle ekran wygląda 

jak mały komputer, co sprawia, że obsługa 

całości sprawia wielką przyjemność. Na 

pewno nie będziesz potrzebować żadnego 

dodatkowego edytora.

Następnie mamy do dyspozycji sekcję 

obwiedni niezależnie dla głośności i filtrów 

oraz oczywiście ogromną sekcję 

efektów. W zasadzie mamy tam wszystko, 

więc nawet nie ma co wymieniać.

Prawie modular

Malkontenci mogą w tej chwili stwierdzić, 

że w sumie to nic nowego: wirtualne ana-

logi z analogowymi filtrami są już na rynku 

(np. Roland, Dave Smith), ale wstrzymajcie 

konie. Po pierwsze oscylatory: te zaimple-

mentowane w Waldorfie po prostu żyją, 

są plastyczne, rozedrgane i w zasadzie jak 

prawdziwe. Po drugie wavetable: nikt nie 

robi lepszego. Po trzecie sampler: Quan-

tum może ładować dowolne próbki, może 

też samplować, a możliwości „gięcia” audio 

są bardzo szerokie. Przypomnijmy też,  

że każdy oscylator może pracować  

w dowolnym trybie, więc nie ma proble-

mu, aby stworzyć brzmienie składające 

się jednocześnie z brzmień analogowych, 

wavetable i sampli.

Warto też napisać o modulacji. Dzięki 

zastosowaniu bardzo mocnego proce-

sora i rozbudowanego oprogramowania 

wzbogaconego o przejrzystą obsługę za 

pomocą ekranu dotykowego kwestia mo-

dulacji nabiera nowego znaczenia. Można 

powiedzieć, że dostajemy syntezator 

>>

Albo i nie. Quantum 

wzbudził ogromne zainteresowanie,  

a produkcja na pierwsze miesiące jest już 

sprzedana. A przypomnijmy, że mówimy 

o instrumencie za 4000 euro, czyli ponad 

16 tysięcy złotych. No więc co takiego 

ma Quantum, że niektórzy gotowi są 

sprzedać nerkę, żeby sfinansować zakup? 

Popatrzmy.

Silnik Nave

Zacznijmy od źródeł dźwięku. Instrument 

oferuje wirtualne analogowe oscylatory  

o dziesiątkach przebiegów. Głosów mamy 

osiem, a na każdym do trzech oscylato-

rów. Synteza analogowa to jednak dopiero 

początek. Każdy z oscylatorów (wszystkie 

trzy są identyczne) może też oferować 

syntezę wavetable. W końcu czym byłby 

instrument Waldorfa bez tego rodzaju 

syntezy? Tryb ten opiera się na silniku  

z doskonałego syntezatora wirtualnego 

Nave, więc mówimy o najwyższej świa-

towej półce. Jeśli zaś lata osiemdziesiąte 

to dla kogoś staroć, może przejść w tryb >>

Sekcja filtrów, obwiedni i efektów. Sekcja oscylatorów i LFO.
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modularny, ale zamiast niewygodnych 

kabelków mamy cyfrową wielopoziomową 

matrycę wirtualną. Z pełną pamięcią oczy-

wiście. Efekt brzmieniowy jest oczywisty: 

bardzo żywe przebiegi, które sprawiają, że 

nawet pojedynczy preset może służyć do 

udźwiękowienia całego filmu.

Piszący te słowa miał okazję dotknąć 

nowego produktu Waldorfa osobiście. 

Odbyło się to po krótkiej walce z pewnym 

Japończykiem, który – sądząc po długości 

zarostu – przebywał tam od minimum 

dwóch dób. I nie ma się co dziwić: instru-

ment po prostu wciąga. Sam przegląd 

presetów – na razie jest ich ponad 300,  

a będzie dużo więcej w momencie premiery 

rynkowej – to podróż przez historię muzyki 

nie tylko elektronicznej. Jakość syntezy, 

różnorodność modulacji, efekty – wszystko 

jest najwyższej jakości. Do tego łatwość 

obsługi. Liczba pokręteł, przycisków i przej-

rzystość ekranu pozwala na zatopienie się 

w sound design niemal natychmiast. Na 

czytanie instrukcji przyjdzie jeszcze czas. 

Oczywiście dochodzi też to nieopisywalne 

wrażenie obcowania z czymś wyjątkowym, 

porządnym kawałkiem muzycznej techno-

logii, proszącej się wręcz o nadużywanie.

Wiem, że powyższy opis zahacza 

nieco o poezję z magazynu hi-fi, ale nie 

sposób powstrzymać się od tego typu 

liryki. Waldorf Quantum to połączenie 

tradycji z supernowoczesnym wnętrzem, 

zrobione z wielkim smakiem i z szacun-

kiem dla potrzeb muzyka i producenta. 

Naszym zdaniem warto było czekać na 

ten wyjątkowy instrument.

Wróble ćwierkają, że także inny 

wielki producent szykuje podobną nie-

spodziankę, jeszcze w tym roku. Czyżby 

początek nowej pięknej tradycji?

Piotr Dygasiewicz

>>

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzeniaPARAMETRY TECHNICZNE

  Quantum daje szeroki wybór możliwości tworzenia 

 brzmień opartych na próbkach, od klasycznych brzmień 

 syntezatorowych po niezbadane terytoria. 

  Warto zauważyć, że próbka używana w Quantum zawsze 

 znajduje się w brzmieniowym kontekście syntezatora i nie

 jest przeznaczona do takiej pracy, jak w prostej 

 klawiaturze do odtwarzania tradycyjnie zsamplowanych 

 instrumentów i zewnętrznych bibliotek brzmień.

Parametry arpeggiatora

  7 algorytmów do wyboru: w górę, w dół, losowo itd.

  Zakres oktawy

  7 porządków sortowania

  3 tryby velocity

  Długość bramki

  Swing

  BPM

  Podział rytmiczny

  Patterny rytmiczne 

  Tryby resetu

  Funkcja Keyboard Latch akordowa i nieakordowa

  Jeśli to jeszcze za mało, to w sekwencerze krokowym 

 można tworzyć pojedyncze patterny, łącznie 

 z transpozycją i kwantyzacją wg skali.

Złącza

  2x stereofoniczne wyjście audio dla brzmienia głównego 

 i dodatkowego

  Stereofoniczne wejście audio do nagrywania 

 i przetwarzania próbek w czasie rzeczywistym 

  Wysokiej jakości, 24-bitowe przetworniki A/C i C/A

  Wyjście słuchawkowe z osobną regulacją głośności

  Wejście pedału sustain

  Wejście pedału sterującego (ekspresji), odbierające 

 również sygnał napięcia sterującego CV (czułość 0-5 V)

  Gniazdo USB host typu A, do podłączania 

 kontrolerów MIDI

  Gniazdo USB device typu B, do podłączania komputera 

 lub innych hostów class-compliant MIDI USB, takich jak 

 urządzenia iOS **)

  Karta SD do wymiany próbek/presetów i aktualizacji 

 oprogramowania

  Złącza MIDI (DIN): In, Out i Thru

  Zintegrowany zasilacz

Cena  16 490 zł

*)  Fizyczny rozmiar danych dla pełnego systemu, 
 zawierającego dane fabryczne i oprogramowanie 
 systemowe. Pojemność użytkowa dla próbek audio  
 wynosi około 2 GB, wraz z fabrycznymi samplami.
**)  wymagana osobna przejściówka ze złącza Lightning 
 na złącze USB aparatu firmy Apple

  Wizualizacja i głębsza edycja za pomocą kontekstowego, 

 wielodotykowego wyświetlacza pojemnościowego 

 o wysokiej rozdzielczości

  Analizator widma i oscyloskop na wielu etapach 

 przetwarzania

  Maksymalnie 10 000 zapisanych brzmień (presetów/

 patchy), uporządkowanych wg banków, atrybutów, 

 autora i numeru

  Listy „ulubionych” do szybkiego przywoływania brzmień, 

 np. do setlist itp.

  Załadowany szeroki wybór brzmień, stworzonych przez 

 uznanych twórców, takich jak Howard Scarr

  Wyjście MIDI lokalnej klawiatury, kół i przypisywalnych 

 elementów panelu

  Automatyka parametrów dźwięku z wejść MIDI 

 za pomocą funkcji MIDI CC Learn

  Nagrywanie próbek z wejść audio lub nagrywanie 

 własnego sygnału wyjść audio

  4 GB* wewnętrznej pamięci flash na presety, próbki 

 i tablice wavetable

  Ponad 1 GB załadowanych fabrycznie próbek

  Eksport i import presetów, próbek i tablic na/z karty SD

  Import presetów Nave

  Koło modulacji można przypisać do każdego parametru, 

 który może być modulowany w matrycy lub za pomocą 

 szybkiego przypisywania

  Koło pitch-bend można przypisywać osobno do każdego 

 oscylatora

 

Możliwości samplingu

Każdy z trzech oscylatorów z jednej barwy 

może zostać użyty w jednym z trzech trybów 

wykorzystujących próbki:

  Multi-Sampler stereo z loopingiem

  Sampler granularny z rozbudowanym zestawem 

 parametrów

  Rezonator wykorzystujący sampler jako exciter

  Próbki są uporządkowane przy użyciu map klawiszy 

 i velocity, według zasad wyboru, takich jak algorytm 

 karuzelowy, losowy, itp. oraz indywidualnych ustawień 

 wysokości dźwięku, wzmocnienia i panoramy.

  Próbki przechowywane są w wewnętrznej pamięci flash 

 o pojemności ok. 2 GB, która została częściowo 

 wypełniona specjalnie przygotowanymi dla Quantum 

 próbkami o wielkości 1 GB.

  Nowe próbki można nagrywać ze źródła zewnętrznego, 

 przez stereofoniczne wejścia audio, lub wewnętrznego - 

 własne brzmienie Quantum.

  Próbki można także importować i przechowywać 

 w wewnętrznej pamięci flash z pomocą karty SD 

 (format WAV, częstotliwość próbkowania 44,1 kHz).

  Cyfrowo-analogowy syntezator polifoniczny

  Wysokiej jakości klawiatura Fatar TP8 – 61 klawiszy

  8 głosów

  Dual timbral: podział lub warstwy z osobnymi 

 stereofonicznymi wyjściami audio

  3 cyfrowe, stereofoniczne oscylatory, każdy z obsługą 

 czterech algorytmów syntezy

  Wavetable: typowa synteza dla Waldorfa z najnowszymi 

 dodatkami od Nave, w tym synteza mowy, generowanie 

 tablic z sygnału audio, i nowymi funkcjami

  Waveform: przebiegi z maksymalnie 8 falami na każdy 

 oscylator jednocześnie, w trybie odstrojonym lub akordowym 

 z hard-sync, warp i PWM oraz regulowanym szumem

  Particle: sampler działający w sposób tradycyjny lub 

 granularny, wykorzystujący multi-sampling lub wejście live

  Resonator: exciter wykorzystujący multi-sampling 

 i zespół filtrów.

  Dwa analogowe filtry dolnoprzepustowe na każdy głos 

 w konfiguracji 24 dB lub 12 dB, wykorzystujące 

 innowacyjne sposoby łączenia

  Digital former: dodatkowe algorytmy cyfrowe dla 

 każdego głosu takie jak filtr grzebieniowy, 

 górnoprzepustowy, pasmowy i środkowozaporowy 

 (modele Nave, Largo lub PPG), bit-crusher, drive i inne

  System elastycznego routingu do ustalania kolejności 

 filtrów analogowych i cyfrowego wzornika (digital former) 

 oraz routingów poszczególnych oscylatorów

  6 LFO pracujących w trybach polifonicznym i globalnym 

 z rozbudowanym zestawem parametrów

  6 zapętlanych obwiedni

  Komplex: wielostopniowy LFO/modulator obwiedni

  Rozbudowana matryca modulacji z 40 slotami i łatwym 

 przypisywaniem za pomocą kontrolerów

  Intuicyjne przypisywanie modulacji za pomocą 

 elementów panelu i kontrolek LED

  Rack z efektami sumy – 5 slotów dla każdej barwy, do 

 wyboru m.in. takie efekty jak: phaser, flanger, chorus, 

 reverb, drive i EQ

  Kompresor dla wyjścia głównego

  Sekwencer krokowy z nagrywaniem krokowym, 

 automatyką parametrów i kwantyzacją wysokości 

 dźwięku w oparciu o skale

  Konfiguracje mikrofonowe z możliwością importu 

 plików Skala scl

  Polifoniczny aftertouch przez zewnętrzne wejścia MIDI

  Przyciski Chord i Latch

  Tryb Unisono

  Modułowy system presetów dla efektów, oscylatorów, 

 sekwencera krokowego i modulatora Komplex

  Jednofunkcyjne potencjometry i enkodery zapewniające 

 intuicyjną edycję
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modularny, ale zamiast niewygodnych 

kabelków mamy cyfrową wielopoziomową 

matrycę wirtualną. Z pełną pamięcią oczy-

wiście. Efekt brzmieniowy jest oczywisty: 

bardzo żywe przebiegi, które sprawiają, że 

nawet pojedynczy preset może służyć do 

udźwiękowienia całego filmu.

Piszący te słowa miał okazję dotknąć 

nowego produktu Waldorfa osobiście. 

Odbyło się to po krótkiej walce z pewnym 

Japończykiem, który – sądząc po długości 

zarostu – przebywał tam od minimum 

dwóch dób. I nie ma się co dziwić: instru-

ment po prostu wciąga. Sam przegląd 

presetów – na razie jest ich ponad 300,  

a będzie dużo więcej w momencie premiery 

rynkowej – to podróż przez historię muzyki 

nie tylko elektronicznej. Jakość syntezy, 

różnorodność modulacji, efekty – wszystko 

jest najwyższej jakości. Do tego łatwość 

obsługi. Liczba pokręteł, przycisków i przej-

rzystość ekranu pozwala na zatopienie się 

w sound design niemal natychmiast. Na 

czytanie instrukcji przyjdzie jeszcze czas. 

Oczywiście dochodzi też to nieopisywalne 

wrażenie obcowania z czymś wyjątkowym, 

porządnym kawałkiem muzycznej techno-

logii, proszącej się wręcz o nadużywanie.

Wiem, że powyższy opis zahacza 

nieco o poezję z magazynu hi-fi, ale nie 

sposób powstrzymać się od tego typu 

liryki. Waldorf Quantum to połączenie 

tradycji z supernowoczesnym wnętrzem, 

zrobione z wielkim smakiem i z szacun-

kiem dla potrzeb muzyka i producenta. 

Naszym zdaniem warto było czekać na 

ten wyjątkowy instrument.

Wróble ćwierkają, że także inny 

wielki producent szykuje podobną nie-

spodziankę, jeszcze w tym roku. Czyżby 

początek nowej pięknej tradycji?

Piotr Dygasiewicz

>>

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzeniaPARAMETRY TECHNICZNE

  Quantum daje szeroki wybór możliwości tworzenia 

 brzmień opartych na próbkach, od klasycznych brzmień 

 syntezatorowych po niezbadane terytoria. 

  Warto zauważyć, że próbka używana w Quantum zawsze 

 znajduje się w brzmieniowym kontekście syntezatora i nie

 jest przeznaczona do takiej pracy, jak w prostej 

 klawiaturze do odtwarzania tradycyjnie zsamplowanych 

 instrumentów i zewnętrznych bibliotek brzmień.

Parametry arpeggiatora

  7 algorytmów do wyboru: w górę, w dół, losowo itd.

  Zakres oktawy

  7 porządków sortowania

  3 tryby velocity

  Długość bramki

  Swing

  BPM

  Podział rytmiczny

  Patterny rytmiczne 

  Tryby resetu

  Funkcja Keyboard Latch akordowa i nieakordowa

  Jeśli to jeszcze za mało, to w sekwencerze krokowym 

 można tworzyć pojedyncze patterny, łącznie 

 z transpozycją i kwantyzacją wg skali.

Złącza

  2x stereofoniczne wyjście audio dla brzmienia głównego 

 i dodatkowego

  Stereofoniczne wejście audio do nagrywania 

 i przetwarzania próbek w czasie rzeczywistym 

  Wysokiej jakości, 24-bitowe przetworniki A/C i C/A

  Wyjście słuchawkowe z osobną regulacją głośności

  Wejście pedału sustain

  Wejście pedału sterującego (ekspresji), odbierające 

 również sygnał napięcia sterującego CV (czułość 0-5 V)

  Gniazdo USB host typu A, do podłączania 

 kontrolerów MIDI

  Gniazdo USB device typu B, do podłączania komputera 

 lub innych hostów class-compliant MIDI USB, takich jak 

 urządzenia iOS **)

  Karta SD do wymiany próbek/presetów i aktualizacji 

 oprogramowania

  Złącza MIDI (DIN): In, Out i Thru

  Zintegrowany zasilacz

Cena  16 490 zł

*)  Fizyczny rozmiar danych dla pełnego systemu, 
 zawierającego dane fabryczne i oprogramowanie 
 systemowe. Pojemność użytkowa dla próbek audio  
 wynosi około 2 GB, wraz z fabrycznymi samplami.
**)  wymagana osobna przejściówka ze złącza Lightning 
 na złącze USB aparatu firmy Apple

  Wizualizacja i głębsza edycja za pomocą kontekstowego, 

 wielodotykowego wyświetlacza pojemnościowego 

 o wysokiej rozdzielczości

  Analizator widma i oscyloskop na wielu etapach 

 przetwarzania

  Maksymalnie 10 000 zapisanych brzmień (presetów/

 patchy), uporządkowanych wg banków, atrybutów, 

 autora i numeru

  Listy „ulubionych” do szybkiego przywoływania brzmień, 

 np. do setlist itp.

  Załadowany szeroki wybór brzmień, stworzonych przez 

 uznanych twórców, takich jak Howard Scarr

  Wyjście MIDI lokalnej klawiatury, kół i przypisywalnych 

 elementów panelu

  Automatyka parametrów dźwięku z wejść MIDI 

 za pomocą funkcji MIDI CC Learn

  Nagrywanie próbek z wejść audio lub nagrywanie 

 własnego sygnału wyjść audio

  4 GB* wewnętrznej pamięci flash na presety, próbki 

 i tablice wavetable

  Ponad 1 GB załadowanych fabrycznie próbek

  Eksport i import presetów, próbek i tablic na/z karty SD

  Import presetów Nave

  Koło modulacji można przypisać do każdego parametru, 

 który może być modulowany w matrycy lub za pomocą 

 szybkiego przypisywania

  Koło pitch-bend można przypisywać osobno do każdego 

 oscylatora

 

Możliwości samplingu

Każdy z trzech oscylatorów z jednej barwy 

może zostać użyty w jednym z trzech trybów 

wykorzystujących próbki:

  Multi-Sampler stereo z loopingiem

  Sampler granularny z rozbudowanym zestawem 

 parametrów

  Rezonator wykorzystujący sampler jako exciter

  Próbki są uporządkowane przy użyciu map klawiszy 

 i velocity, według zasad wyboru, takich jak algorytm 

 karuzelowy, losowy, itp. oraz indywidualnych ustawień 

 wysokości dźwięku, wzmocnienia i panoramy.

  Próbki przechowywane są w wewnętrznej pamięci flash 

 o pojemności ok. 2 GB, która została częściowo 

 wypełniona specjalnie przygotowanymi dla Quantum 

 próbkami o wielkości 1 GB.

  Nowe próbki można nagrywać ze źródła zewnętrznego, 

 przez stereofoniczne wejścia audio, lub wewnętrznego - 

 własne brzmienie Quantum.

  Próbki można także importować i przechowywać 

 w wewnętrznej pamięci flash z pomocą karty SD 

 (format WAV, częstotliwość próbkowania 44,1 kHz).

  Cyfrowo-analogowy syntezator polifoniczny

  Wysokiej jakości klawiatura Fatar TP8 – 61 klawiszy

  8 głosów

  Dual timbral: podział lub warstwy z osobnymi 

 stereofonicznymi wyjściami audio

  3 cyfrowe, stereofoniczne oscylatory, każdy z obsługą 

 czterech algorytmów syntezy

  Wavetable: typowa synteza dla Waldorfa z najnowszymi 

 dodatkami od Nave, w tym synteza mowy, generowanie 

 tablic z sygnału audio, i nowymi funkcjami

  Waveform: przebiegi z maksymalnie 8 falami na każdy 

 oscylator jednocześnie, w trybie odstrojonym lub akordowym 

 z hard-sync, warp i PWM oraz regulowanym szumem

  Particle: sampler działający w sposób tradycyjny lub 

 granularny, wykorzystujący multi-sampling lub wejście live

  Resonator: exciter wykorzystujący multi-sampling 

 i zespół filtrów.

  Dwa analogowe filtry dolnoprzepustowe na każdy głos 

 w konfiguracji 24 dB lub 12 dB, wykorzystujące 

 innowacyjne sposoby łączenia

  Digital former: dodatkowe algorytmy cyfrowe dla 

 każdego głosu takie jak filtr grzebieniowy, 

 górnoprzepustowy, pasmowy i środkowozaporowy 

 (modele Nave, Largo lub PPG), bit-crusher, drive i inne

  System elastycznego routingu do ustalania kolejności 

 filtrów analogowych i cyfrowego wzornika (digital former) 

 oraz routingów poszczególnych oscylatorów

  6 LFO pracujących w trybach polifonicznym i globalnym 

 z rozbudowanym zestawem parametrów

  6 zapętlanych obwiedni

  Komplex: wielostopniowy LFO/modulator obwiedni

  Rozbudowana matryca modulacji z 40 slotami i łatwym 

 przypisywaniem za pomocą kontrolerów

  Intuicyjne przypisywanie modulacji za pomocą 

 elementów panelu i kontrolek LED

  Rack z efektami sumy – 5 slotów dla każdej barwy, do 

 wyboru m.in. takie efekty jak: phaser, flanger, chorus, 

 reverb, drive i EQ

  Kompresor dla wyjścia głównego

  Sekwencer krokowy z nagrywaniem krokowym, 

 automatyką parametrów i kwantyzacją wysokości 

 dźwięku w oparciu o skale

  Konfiguracje mikrofonowe z możliwością importu 

 plików Skala scl

  Polifoniczny aftertouch przez zewnętrzne wejścia MIDI

  Przyciski Chord i Latch

  Tryb Unisono

  Modułowy system presetów dla efektów, oscylatorów, 

 sekwencera krokowego i modulatora Komplex

  Jednofunkcyjne potencjometry i enkodery zapewniające 

 intuicyjną edycję
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Kompresyjne 
podejście 
do wyjścia

L.R. Baggs Synapse

Firma znana z przetworników postanowiła pójść 
krok dalej w łańcuchu nagłośnienia. Dzięki  
Synapse Lloyd Baggs ma produkty od wejścia 
dźwięku do wyjścia

O
sobisty system nagłośnie-

niowy Synapse powstawał 

niemal cztery lata. Zaprojek-

towano go z myślą o twórcach 

piosenek i gitarzystach solowych. Rewo-

lucyjne podejście do przenośnego sprzętu 

nagłośnieniowego to nie tylko wyjątkowy 

design. Według producenta kolumna 

wypełni dźwiękiem całe pomieszczenie  

i wpłynie na publiczność jak żadna inna.

Głośnik

Synapse radykalnie odchodzi od kon-

wencjonalnej konstrukcji głośnika oraz 

przenośnych systemów typu line array. 

W zamian za to przedstawia unikatowy 

tubowy głośnik, który wysyła dźwięk 

horyzontalnie pod kątem 180 stopni, za-

chowując przy tym pełne pasmo często-

tliwości. Dzięki temu wykonawca  

i publiczność słyszą ten sam dźwięk. 

L.R. Baggs wyeliminował także brak 

integralności w systemach dwudrożnych 

przez zastosowanie przełomowych gło-

śników kompresyjnych. Woofer i tweeter 

zostały w taki sposób skonstruowane, aby 

nie dawały wrażenia separacji dźwięku. 

Brzmienie Synapse jest tak spójne, jakby 

podzespołów, do których firma zdążyła 

już przyzwyczaić. Dzięki nim dostajemy 

czysty sygnał i dźwięk studyjnej jakości 

podczas występów na żywo.

Wzmacniacz klasy D o mocy 500 W 

jest kompaktowy i lekki. Zapas mocy po-

zwala na zasilenie głośników w efektyw-

ny sposób. Przed wyborem wzmacniacza 

została wykonana ślepa próba. Inżynie-

rowie L.R. Baggsa przesłuchali mnóstwo 

różnych wzmacniaczy i jednogłośnie 

wybrali właśnie ten model. Razem z jego 

producentem zostały wprowadzone 
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SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Głośniki

  kompresyjne nisko- i wysokotonowy

Moc

  500 W 

Klasa wzmacniacza

  D

Liczba kanałów

  2

Niezależna regulacja na obu kanałach

  poziom

  3-pasmowy korektor

  reverb z 3 długościami wybrzmiewania

  odwrócenie fazy

  wyciszenie

  tłumik 20 dB

  zasilanie Phantom +48 V

  wejście combo 1/4”/XLR

Wejścia Aux

  1/4” i 1/8”

Regulacja

  poziom Aux, master volume

Złącza

  we Mix i wy Mix

SPL 

  118 dB maks., 115 dB ciągła

Cena  9999 zł
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Nowości z...    przeszłościGuild

Pisanie o nowościach w kontekście Guilda przypomina nieco informacje  
o nowych rodzajach parowozów. Istotna różnica jest jedna: gitary i basy  

zaprojektowane ponad pół wieku temu po odświeżeniu nadal znakomicie 
wyglądają i brzmią

N
ajnowsze uzupełnienia katalogu firmy również tkwią 

korzeniami w historii. Oto przegląd odświeżonych 

konstrukcji, z których kiedyś korzystali najwięksi 

gitarzyści, a teraz może cieszyć się nimi każdy. 

S-50 Jetstar

Specjalnością marki Guild są gitary akustyczne  

i elektryczne gitary typu hollow body. Pierwsza gitara z litym kor-

pusem tej marki została zaprezentowana w 1963 roku i nazywała 

się Jet-Star S-50. Wyróżniała się przede wszystkim prostotą: jeden 

pickup, potencjometr głośności i tonu. Kształt korpusu stanowił 

połączenie telecastera i SG. W latach sześćdziesiątych gitara S-100 

Polara nie różniła się wcale kształtem korpusu od S-50. Dopiero  

w katalogu z roku 1975 Jetstar przybrał kształt typowego SG. 

Instrument zachował swój ascetyczny charakter i prostotę obsługi.

W gitarze przez lata zmieniano design, ale zawsze wygląd sy-

tuował ją gdzieś pomiędzy modelami S-100 Polara a S-200 Thun-

derbird. Zmieniała się główka, liczba pickupów, potencjometry, 

przełączniki. Ostatecznie reedycja z 2018 roku ma asymetryczną 

główkę z sześcioma kluczami w jednej linii. Jetstar z taką główką 

produkowany był tylko przez rok w połowie lat sześćdziesiątych. 

Gitara ma również dwa pickupy zamiast jednego i stały mostek 

zamiast vibrato. Reedycja Jetstara zachowała unikatowy kształt 

korpusu w klimacie retro, który nieprzerwanie od lat sześćdzie-

siątych jest nie do podrobienia. Gitara ma mahoniowy gryf  

o kształcie płytkiego C i podstrunnicę z drewna Pau Ferro  

z prostymi perłowymi oznaczeniami progów. Nowy zmodyfi-

kowany Jetstar ma skalę 25 ½” umożliwia szybszą grę i lepszą 

responsywność. Podwójne pickupy Guild LB-1 Little Bucker łączą 

w sobie krystalicznie czyste brzmienie singla oraz pełne, ciepłe  

i śpiewne brzmienie humbuckera. Model S-50 jest dostępny  

w kolorze Sea Foam green z kremowym pickguardem l lub  

w kolorach vintage white i black z pickguardem w kolorze „żół-

wiej skorupy”. Zawiera w zestawie oryginalny pokrowiec.

Pierwsza strona katalogu Guilda z 1966  roku 

urocza pani z gitarą Jetstar S-50 i przystojny 

pan z S-200 Thunderbird. 

Jetstar S-50 

z katalogu  

z roku 1966.

Jetstar S-50 

w wersji z lat siedemdziesiątych 

kształtem nawiązuje do słynnego Gibsona SG.

 Guild S-50 Jetstar

  Korpus: mahoń,

  Gryf: mahoń,

  Podstrunnica: Pau Ferro

  Progi: 22,

  Skala: 25 ½”

  Przetworniki: 

 2x Guild LB-1

  Klucze: Guild 

 Vintage Style

  Kolor: czarny, morski, 

 biały

  W zestawie: 

 pokrowiec Guild 

 Deluxe Gig Bag 

Cena 2499 zł
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Nowości z...    przeszłości
Guild LB-1 „Little Bucker” został pierwszy raz pokazany  

w 1962 roku jako ulepszenie pickupów typu single coil. Brzmie-

niowo są one bardziej dźwięczne od tradycyjnych humbucke-

rów typu PAF. To stawia LB-1 pomiędzy singlem a humbucke-

rem, dodaje mu oddechu bez straty na cieple.

Starfire II Bass

Starfire II Flamed Maple to gitara basowa semi-hollow z dwoma 

przetwornikami. Jest ona kolejnym przedstawicielem znanej 

serii Starfire. Starfire bass II zadebiutował w 1967 roku, krótko 

po wersji z jednym przetwornikiem. Gitara ta szybko zyskała 

rozgłos wśród znanych muzyków takich jak Jack Casady (Jeffer-

son Airplane) czy Phil Lesh (Grateful Death). Dodanie prze-

twornika BiSonic BS-1 przy gryfie sprawiło, że brzmienie basu 

jest cieplejsze, bardziej płynne i elastyczne. Jak sama nazwa 

wskazuje, w wersji Flamed Maple w korpusie mahoń zastąpio-

no klonem płomienistym. Gitara ma dwa przetworniki BS-1, 

oddzielne potencjometry głośności, tonu oraz master i prze-

łącznika trójpozycyjnego. Przejrzysty wysoki połysk podkreśla 

naturalne piękno gitary.

Przetwornik Guild BS-1 BiSonic był instalowany w wielu mo-

delach z litym korpusem jak i hollow body w latach sześćdziesią-

tych i siedemdziesiątych. Zdobyte uznanie sprawiło, że doczekał 

się wielu odmian i reedycji, między innymi słynnego Darkstara 

Freda Hammona i BS-DS Curtisa Novaka. Specyfikacja zbliżona 

do Darkstara sprawia, że BS-1 jest nowoczesnym przetwornikiem 

w klasycznym opakowaniu.

Starfire II ST

Starfire II ST to elektryczna gitara hollow body zaprojekto-

wana z eleganckim florenckim wcięciem i bardzo cienkim 

mahoniowym korpusem. Unikatowe brzmienie zapewniają 

temu instrumentowi dwa pickupy LB-1 Little Bucker (repliki 

oryginalnych małych humbuckerów Guilda). Gitara ma ma-

honiowy gryf, palisandrową podstrunnicę, elegancki binding 

w kolorze kości słoniowej i piękny lakier o wysokim połysku. 

Ten model wyposażono ponadto w stały mostek Tune-o-

-matic, co zapewnia odpowiedni sustain i stabilność. Gitara 

jest dostępna w dwóch kolorach: naturalnym i czarnym.

 Mateusz Bracha

 Starfire II Bass

  Korpus: klon płomienisty

  Gryf: mahoń z klonową 

 wkładką w środku,

  Podstrunnica: palisander 

 indyjski

  Progi: 21

  Skala: 30 3/4”

  Przetworniki: 

 2x Guild BS-1

  Klucze: Grover 

 Vintage 142

  Kolor: naturalny

  W zestawie: 

 futerał

Cena 5499 zł

 Starfire II ST

  Korpus: mahoń

  Gryf: mahoń 

  Podstrunnica: palisander indyjski

  Progi: 20

  Skala: 24 3/4”

  Przetworniki: 

 2x Guild LB-1

  Klucze: Grover 

 Sta-Tite otwarte 14:1

  Kolor: naturalny, 

 czarny

  W zestawie: 

 futerał

Cena 3450 zł
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Cena 5499 zł
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  Progi: 20

  Skala: 24 3/4”

  Przetworniki: 

 2x Guild LB-1

  Klucze: Grover 

 Sta-Tite otwarte 14:1

  Kolor: naturalny, 

 czarny

  W zestawie: 

 futerał

Cena 3450 zł
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 Przypływ 
znanych 
wioseł

Vintage

Marka Vintage postanowiła nam 
zafundować vintage do kwadratu, 
powracając do swoich najbardziej  
popularnych modeli gitar  
elektrycznych i basów. Tym razem 
dodaje do nich nowe modele i kolory. 
Sprawdzamy, co się zmieniło

Z
abójczy wygląd, dobra grywalność, osprzęt  

znanego wynalazcy Treva Wilkinsona, a wszystko  

w bardzo sensownej cenie – tak wyglądała seria 

gitar elektrycznych i basów Vintage Reissued, gdy 

pojawiła się na rynku. Odświeżone wersje zyskały nowe kolo-

ry. Brzmienie i ceny pozostały te same. 

GITARA
V100 – ‘OC’ seria Open Cover

V100TBK w kolorze czarnym z przezroczystym lakierem  

to nowa wersja bestsellera. Ma korpus z litego mahoniu  

i mahoniowy gryf typu set in, mądrze sprofilowany, aby 

uzyskać łatwy dostęp do najwyższych progów. Wisienką na 

torcie jest efektowny top z klonu płomienistego. Dwa sparo-

wane humbuckery typu open coil dają klasyczny vintage’owy 

sound, a standardowe wyposażenie Wilkinsona nie przysporzy 

zmartwień na żadnym koncercie. Dodatkowo do serii dołącza 

V100THB z topem z klonu płomienistego w kolorze Honey-

burst oraz V100TWR z topem z klonu płomienistego  

w kolorze Wine Red.

                                                                

V6

Wszystkie modele V6 mają korpusy z amerykańskiej olchy, 

klonowe gryfy oraz osprzęt Wilkinsona. System vibrato WV6 oraz 

blokowane klucze E-Z Lok sprawiają, że gitara stroi idealnie w każ-

dym momencie. Choć seria V6 już występuje w mnóstwie kolorów, 

producent poszerzył gamę o cztery nowe: niebieski Candy Apple 

Blue (V6CAB), naturalny jesion Natural Ash z klonową podstrun-

nicą (V6MNAT), biały Vintage White (V6VW) i dodatkowo czarny 

połysk Gloss Black (V6HMBB) z klonową podstrunnicą oraz 

humbuckerem przy mostku.

                     

VS6

Do popularnej serii VS6 dołącza nowy VS6M we wspaniałym 

wykończeniu z czarnego mahoniu. VS6M ma bardzo łatwy dostęp 

do najwyższych dźwięków dzięki genialnie zaprojektowanemu 

połączeniu gryfu z korpusem oraz wcięciu. Para humbuckerów Wil-

kinsona emanuje vintage’owym brzmieniem i długim sustainem.

V6M24

Po premierze w 2015 roku ta seria otrzymała dużo świetnych recen-

zji. V6M24 wyposażono w system vibrato Wilkinsona WVS50II  

i dwa sparowane humbuckery o wysokiej głośności wyjściowej.  

Idealna do różnych stylów muzycznych V6M24 będzie teraz dostęp-

na w wersjach: Gloss Black (V6M24BK) i Purple (V6M24PL).

V75

To nowa seria w rodzinie Vintage. V75 stanie obok swych sióstr 

V52 i V62, których wysoką jakość potwierdzają artyści grający 

trasy koncertowe na całym świecie. Są to między innymi: Neil 

Taylor, Dave „Bucket” Colwell, Paul Guerin. Gitara ma korpus  

z amerykańskiej olchy oraz jednoczęściowy klonowy gryf z klo-

nową podstrunnicą. V75 ma dodatkowo niezwykły mostek Wil-

kinson WTB. Dzięki swojej unikatowej konstrukcji trzy mosięż-

ne siodełka na stalowym mostku nadają tradycyjne brzmienie, 

z którego słynie ta gitara, a rowki na każdą strunę sprawiają, że 

instrument ma odpowiednią intonację. Dwa sparowane pickupy 

V100 – ‘OC’ seria Open Cover V6                                                                   
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połączeniu gryfu z korpusem oraz wcięciu. Para humbuckerów Wil-

kinsona emanuje vintage’owym brzmieniem i długim sustainem.

V6M24

Po premierze w 2015 roku ta seria otrzymała dużo świetnych recen-

zji. V6M24 wyposażono w system vibrato Wilkinsona WVS50II  

i dwa sparowane humbuckery o wysokiej głośności wyjściowej.  

Idealna do różnych stylów muzycznych V6M24 będzie teraz dostęp-

na w wersjach: Gloss Black (V6M24BK) i Purple (V6M24PL).

V75

To nowa seria w rodzinie Vintage. V75 stanie obok swych sióstr 

V52 i V62, których wysoką jakość potwierdzają artyści grający 

trasy koncertowe na całym świecie. Są to między innymi: Neil 

Taylor, Dave „Bucket” Colwell, Paul Guerin. Gitara ma korpus  

z amerykańskiej olchy oraz jednoczęściowy klonowy gryf z klo-

nową podstrunnicą. V75 ma dodatkowo niezwykły mostek Wil-

kinson WTB. Dzięki swojej unikatowej konstrukcji trzy mosięż-

ne siodełka na stalowym mostku nadają tradycyjne brzmienie, 

z którego słynie ta gitara, a rowki na każdą strunę sprawiają, że 

instrument ma odpowiednią intonację. Dwa sparowane pickupy 

V100 – ‘OC’ seria Open Cover V6                                                                   
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Wilkinsona zapewniają brzmienie dokładnie takie, jak chce gita-

rzysta. V75 jest dostępna w wersjach Gloss Black (V75BK)  

i Laguna Blue (9V75LB).

                                

BAS
V4 Bass

Bas Vintage V4 to hołd dla zapewne najlepszego kształtu gitary 

basowej w dziejach. Korpus z olchy sparowany z gryfem z twar-

dego klonu, mostek i rozłączany pickup Wilkinsona przekazują 

potężny sustain i szeroką gamę brzmieniową. Teraz dostępny  

w kolorach: Bayview Blue (V4BBL) i Firenza Red z jednoczęścio-

wym klonowym gryfem (V4MFR).

VJ74 Bass

Ten bas wykonano z takich samych materiałów i osprzętu jak V4. 

V74 ma dwa sparowane pickupy Wilkinson Varigauss, które dają 

więcej ciepłego brzmienia do wyższych strun i więcej jasnego 

brzmienia w strunach niższych. To sprawia, że jest idealny do slapu, 

rocka, jazzu, funku, ale nie zawiedzie też w wielu innych stylach 

muzycznych. Do tej popularnej serii dołączają nowe kolory: Purple 

(V74PL), czerwony Candy Apple Red (V74CAR) i biały Vintage 

White z jednoczęściowym klonowym gryfem i podstrunnicą 

(V74MVW).

VJ75 Bass

Nowość w ofercie Vintage. VJ75 to pięciostrunowa opcja VJ74 

z tą samą specyfikacją i osprzętem. Dostępna w trzech wykoń-

czeniach: Natural Ash (VJ75NAT), Gloss Black (VJ75BK) i Sunset 

Sunburst (VJ75SSB). Świetna specyfikacja techniczna i genialny 

wygląd sprawiają, że te znakomite nowe instrumenty z pewnością 

spowodują dużo zamieszania!

Mateusz Bracha

VS6                                                                V6M24                                                       V75                                                                

VJ75  Bass                                                          VJ74  Bass                                                          V4  Bass                                                            

V6                                                                   
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Lampa dla 
poszukiwaczy

Laney GH30R-112 

Do serii GHR dołączyło dwukanałowe combo,  
które powinno sprawić radość lubiącym nie tylko 
grać, ale też eksperymentować z ustawieniami 

N
ajnowszy członek rodziny 

GHR zapewnia 30 W RMS 

czystej lampowej mocy 

wytwarzanej za pomocą lamp 

EL34, wydobywającej się z głośnika 

Celestion V-Type 12”. Oba kanały mogą 

być używane zarówno do brzmień 

czystych, jak i przesterowanych, a każdy 

z kanałów wprowadza subtelne różnice 

w brzmieniu w zależności od tego, jak je 

ustawimy. Rozkosz dla lubiących dłubać 

w ustawieniach wzmacniacza! Niezależ-

nie od tego, czy gramy funk, czy melodyj-

nego rocka, czy gramy techniką hybrid 

picking, czy preferujemy shredding, 

GH30R zapewnia dynamiczne, bogate, 

głębokie i barwne brzmienia gitarowe.

REGULACJA MASTER

Unikatowa regulacja Master Output  

w GH30R pozwala na ustawienie  

  

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

  Moc: 30 W RMS

  Lampy mocy: 2x EL34

  Lampy przedwzmacniacza: 4x 12AX7

  Konstrukcja obudowy: kolumna z mocnej 

 sklejki, z dwukolorowym obiciem, wygodnymi 

 uchwytami bocznymi i mechanizmem  

 odchylania

  Kanały: 2

  Regulacja kanałów: Kanał 1 – Drive. Kanał 

 2 – Drive i Volume

  Klasa: A/B

  Wyjście DI: Wyjście symetryczne, po sekcji 

 mocy z symulacją głośnika

  Głośniki: 2x Celestion V-type

  Korekcja: pasywna; Bass, Middle (Pull Shift), 

 Treble i Master Tone

  Nożny przełącznik: FS2 (w zestawie)

  Pętla efektów: szeregowa z przełącznikiem

  poziomu

  Wejście: 1x jack

  Pogłos: tak – wysokiej jakości pogłos cyfrowy 

 z funkcją Pull Focus

  Złącza: 1x 16 Ω, 1x 8 Ω, 2x 16 Ω, 1x 4 Ω & 2x 8 Ω

  Przełącznik Bright na kanale 1 – PULL BRIGHT

  Symulacja głośnika: wyjście DI po sekcji mocy 

 z symulacją kolumny

  Pokrowiec: tak

  Odcięcie masy: tak

  Sekcja master: Master Tone, Master Output

  Wejście MP3: tak – mini-jack

Cena  3490 zł

SZARPNIJ STRUNĘ

Seria wzmacniaczy GHR jest efektem 

badań firmy Laney nad wzajemnym 

oddziaływaniem gitarzystów i wzmac-

niaczy lampowych. Lampowe brzmienie 

serii GHR składa się z dwóch elementów: 

„STENDHALOWSKIE” BRZMIENIE

idealnych proporcji pomiędzy 

przesterowaniem przedwzmacniacza 

i końcówki mocy. Z kolei regulacja 

Master Tone pozwala na skorygowa-

nie barwy na końcu łańcucha sygna-

łu. Trzypasmowy korektor, wspólny 

dla obu kanałów, daje prostą, ale 

efektywną paletę barw. Funkcja Pull 

Shift zwiększa także elastyczność 

brzmieniową środka. Regulowany po-

krętłem cyfrowy pogłos o studyjnej 

jakości nadaje brzmieniu głębokiej 

przestrzeni. Funkcja Pull Focus wpro-

wadza dalsze zmiany, według wła-

snych preferencji. Symetryczne XLR 

DI z możliwością włączenia symulacji 

kolumny głośnikowej umożliwia prze-

syłanie brzmienia GHR bezpośrednio 

do miksera, bez konieczności używa-

nia mikrofonu.

Mateusz Bracha
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CZERWONEGO i CZARNEGO. CZERWO-

NY to przesterowanie przedwzmacniacza, 

w którym lampy ECC83 dodają drive’u. 

CZARNY to przesterowanie końcówki mocy, 

które zwiększa się wraz z mocniejszą  

pracą lamp mocy. GHR pozwala gitarzy-

ście na ustawienie proporcji pomiędzy 

CZERWONYM i CZARNYM brzmie-

niem, tak by mógł poszukać idealnego 

ustawienia dla siebie.
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Lampa dla 
poszukiwaczy

  

Sekstet 
miniatur

Mini-Laney

Wygląda na to, że brytyjska firma za chwilę  
wykona krok w stronę cyfrowej emulacji brzmień. 

A w zasadzie sześć kroczków 

M
iniaturowe wzmacniacze 

dostępne w trzech kolorach 

nawiązują do głównych 

serii Laneya: Lionheart, 

Ironheart i Supergroup. Występują  

w wersji mono i stereo.

Wersja podstawowa miniwzmacnia-

cza ma jeden trzycalowy głośnik oraz dwa 

kanały: clean i drive.

Jak na tak skromnych rozmiarów 

sprzęt wzmacniacz jest dość głośny.  

Wyjście słuchawkowe pozwala odsepa-

rować się od hałasu, kiedy ćwiczymy na 

backstage’u. Potencjometry Volume  

i Gain, dają pełną kontrolę nad głośno-

ścią i poziomem przesterowania, a gałka 

Tone dodaje trochę charakteru. Gitarę 

podłączamy kablem do wejścia jack 1/4”. 

Dzięki wejściu Aux In możemy włączyć 

podkład do utworu, który aktualnie ćwi-

czymy, lub po prostu posłuchać muzyki. 

Szczególnie do tego celu nadaje się 

wersja ST. Wyposażono ją w dwa trzycalo-

we głośniki i możemy na niej słuchać mu-

zyki w stereo. Wzmacniacz jest zasilany 

bateriami 6x AA, więc możemy używać go 

absolutnie wszędzie: w domu, w parku, na 

plaży, gdziekolwiek!

Firma Laney twardo dotąd broniła 

się przed cyfrową rewolucją i była  

wierna analogowej technologii. Od lat 

stała na straży lampowych i tranzysto-

rowych konstrukcji. Bez wątpienia  

w tym szaleństwie była metoda. Jednak 

wejście w świat cyfrowej emulacji 

brzmień okazało się nieuniknione.  

Razem z premierą Mini-Laneyów po  

raz pierwszy pojawiła się możliwość 

połączenia wzmacniacza tej firmy  

z iPadem, iPhonem lub urządzeniem  

z systemem Android. Można to zrobić 

za pomocą kabla LSI (Laney Smart 

Insert). W przyszłości pojawi się też 

wersja z połączeniem Bluetooth. 

Dzięki LSI możemy połączyć się  

z zewnętrznym urządzeniem mobilnym  

i używać ulubionej aplikacji do cyfro-

wej modulacji brzmień. Dedykowaną 

aplikacją do Mini-Laneya jest Tone 

Bridge od Ultimate Guitar. Oferuje 

ona ponad 1500 brzmień ze znanych 

utworów muzycznych. Wystarczy 

wybrać ulubioną piosenkę i instrument 

zabrzmi jak gitara Eddiego Van Halena, 

Kirka Hammeta, Tony’ego Iommiego 

bądź Johna Frusciante. Wszystko, 

czego dusza zapragnie! Dodatkowo 

przez wejście Aux In możemy podłą-

czyć odtwarzacz MP3 i puścić podkład 

do utworu, który akurat chcemy grać, 

  

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Mini-Laney
  Aux In: tak

  Kanały: 2 – clean i drive

  Potencjometry: gain, drive level, tone, volume

  Klasa: solid state

  Głośniki: 1x 3”

  Equalizer: tone

  Wyjście słuchawkowe: tak

  Wejścia: gitarowe (1/4” jack), AUX, LSI

  Moc: 3 W RMS – Stereo

  LSI: Laney Smart Insert

  Kabel LSI: w zestawie

  Zasilanie bateryjne: 6x AA (brak baterii 

 w zestawie)

  Opcjonalny zasilacz: Mini-Laney-PSU 

 (brak zasilacza w zestawie)

  Wymiary: 120 x 173 x 100 mm

  Waga: 1,8 kg

Cena  189 zł

Mini-Laney ST
  Aux In: tak

  Kanały: 2 – clean i drive

  Potencjometry: gain, drive level, tone, delay 

 level i volume

  Klasa: solid state

  Głośniki: 2x 3”

  Efekty: Delay

  Equalizer: tone

  Wyjście słuchawkowe: tak

  Wejścia: gitarowe (1/4” jack), AUX, LSI

  Moc: 2x 3 W RMS – stereo

  LSI: Laney Smart Insert

  Kabel LSI: w zestawie

  Zasilanie bateryjne: 6x AA (brak baterii 

 w zestawie)

  Opcjonalny zasilacz: Mini-Laney-PSU 

 (brak zasilacza w zestawie)

  Wymiary: 142 x 205 x 100 mm

  Waga: 1,8 kg

Cena  289 zł

a dzięki aplikacji Tone Bridge od razu 

zyskamy brzmienie profesjonalnego 

gitarzysty. 

 Mateusz Bracha
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 Stopa w grze 

iRig Stomp I/O

W nazwie dodano tylko dwie litery, ale jeśli  
chodzi o funkcjonalność nowa wersja urządzenia 
bije poprzednika na głowę. Teraz otrzymujemy  
nożny kontroler USB z interfejsem MIDI w jednym, 
a do tego pakiet oprogramowania

J
est to całkowicie nowy typ podłogo-

wego kontrolera USB, który łączy w 

sobie profesjonalny interfejs audio o 

wysokiej rozdzielczości  

(z certyfikatem MFi) z wejściem/wyjściem 

MIDI do iPhone’a, iPada i komputera Mac/

PC. W zestawie ma oprogramowanie do 

gitary, przetwarzania wokalu i nagrywania, 

zapewniające wszechstronność i użytecz-

ność zarówno w studiu, jak i na scenie. iRig 

Stomp I/O jest wyposażony w metalowe 

przełączniki nożne oraz pedał ekspresji  

z przełącznikiem (wszystkie z kontrolkami 

LED). Dodatkowo do urządzenia można 

podłączyć dwa przełączniki lub pedały. Por-

ty MIDI In/Out umożliwiają płynną kontro-

lę nad zewnętrznymi procesorami, gdy iRig 

Stomp I/O jest używany jako samodzielny 

kontroler nożny MIDI bez podłączania do 

niego żadnego urządzenia lub komputera.

Dzięki możliwości włączenia 

zasilania fantomowego wejście combo 

Neutrik 1/4” XLR przyjmuje sygnał 

instrumentalny i mikrofonowy, w tym 

także z mikrofonów pojemnościowych. 

Symetryczne wyjście stereo umożli-

wia podłączenie się do zewnętrznego 

wzmacniacza, miksera lub systemu 

nagłośnienia, a wyjście słuchawkowe 

zapewnia odsłuch po cichu. Pokrętła do 

regulacji wzmocnienia sygnału wejścio-

wego i głośności sygnału wyjściowego 

są łatwo dostępne na przednim panelu, 

każde z osobnym miernikiem diodowym 

VU, umożliwiającym szybkie i łatwe 

ustawienie poziomów.

Urządzenie ma elegancką kon-

strukcję typu „all-in-one”, która idealnie 

podkreśla jego uniwersalność i wszech-

stronność. Dzięki wysokiej jakości inter-
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fejsu audio (24 bity/96 kHz) iRig Stomp 

I/O pozwala na łatwe nagrywanie gitary, 

basu lub dźwięku mikrofonem –  

w tym z użyciem studyjnych mikrofonów 

pojemnościowych, wymagających zasila-

nia fantomowego +48 V, ze studyjną ja-

kością na iPhonie/iPadzie i komputerze 

Mac/PC. Płynna integracja z AmpliTube  

i VocaLive bardzo ułatwia nagrywanie na 

wielu urządzeniach przy użyciu nowo-

czesnego 64-bitowego oprogramowa-

nia. Ponadto sprzęt wyposażono  

w preamp klasy A, który może konku-

rować jakością dźwięku z procesorami 

podłogowymi. Zintegrowane wyjście 

słuchawkowe pozwala na monitorowanie 

sygnału podczas nagrywania lub ćwicze-

nia, symetryczne wyjścia stereo można 

zaś wykorzystać do przesyłania sygnału 

do wzmacniacza, miksera, systemu nagło-

śnienia lub aktywnych głośników. 

Jako kontroler nożny iRig Stomp I/O 

ma pedał ekspresji i cztery przełączniki 

nożne, co pozwala na płynną zmianę 

presetów podczas gry bez używania rąk. 

Dwa opcjonalne wejścia sterujące umoż-

liwiają podłączenie dwóch dodatkowych, 

zewnętrznych pedałów/przełączników. 

Opcje kontrolne zwiększa obsługa MIDI, 

dzięki której wysyła się komunikaty 
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sterujące do zewnętrznych urządzeń  

i procesorów. W ten sposób można uży-

wać iRig Stomp I/O jako interfejsu MIDI 

lub samodzielnego kontrolera (nawet 

bez urządzenia).

Dołączone do urządzenia opro-

gramowanie AmpliTube 4 Deluxe to 

symulacja wzmacniaczy i efektów 

gitarowych oraz procesorów wokalnych. 

Zawiera kolekcję ponad 160 modeli 

sprzętu na komputery Mac/PC i 70 na 

iOS. Gitarzyści elektryczni i basiści mogą 

także uwolnić pełną moc AmpliTube na 

iPhone’a i iPada, gitarzyści akustyczni 

ukształtują swoje brzmienie za pomocą 

AmpliTube Acoustic na iOS, a wokaliści 

poeksperymentują z VocaLive i nadadzą 

wokalom trochę magii za pomocą Mic 

Room. Przy użyciu czterech wybranych 

procesorów z IK T-RackS – kompre-

sorów White 2A, Black 76 i VC-670, 

korektora EQP-1A – nagrany utwór da 

się zmiksować i zmasterować, zyskując 

brzmienie analogowego studia.

Zaletą iRig Stomp I/O jest łatwość 

obsługi. Jako certyfikowany interfejs 

MFi został stworzony do współpracy  

z iPhonem i iPadem od razu po wyjęciu  

z pudełka, przy użyciu dołączonego 

kabla Lightning, oraz z komputerami 

Mac i PC przez USB. Ponieważ certyfikat 

zobowiązuje, kontroler został wyposa-

żony w wygodną kieszeń na urządze-

nie z iOS – z ładowaniem jego baterii 

podczas pracy – zyskując natychmiasto-

wy i wyraźny podgląd interfejsu. Przy 

korzystaniu z tabletów PC, takich jak 

Microsoft Surface, można wykorzystać 

zalety ekranu dotykowego do poprawy 

szybkości i elastyczności przy tworzeniu 

i ustawianiu brzmień. iRig Stomp I/O 

może być używany bez urządzenia jako 

samodzielny kontroler nożny MIDI, któ-

ry daje się zintegrować z tradycyjnymi 

zestawami sprzętowymi. Steruje wtedy 

zewnętrznymi procesorami dźwięku, 

odbierającymi komunikaty MIDI.

iRig Stomp I/O sprawia solidne  

wrażenie. Jego kompaktowe rozmiary  

w połączeniu z mocną, metalową obudo-

wą ułatwiają transport. Jeśli ktoś chciał-

by jednak dodatkowo zabezpieczyć 

urządzenie w transporcie, może dokupić 

elegancką torbę.

Cezary Kępski

  

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Dane ogólne

  Przetwornik: 24-bit A/C i C/A

  Próbkowanie: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz

  Zasilanie: złącze USB (kiedy używany z komputerem) 

 lub zasilacz DC IN

  Złącze: USB B i mini-DIN

  Obudowa: metalowa

Wejście mikrofonowe

  Złącze: 3-pin XLR

  Poziom wejścia mikrofonowego: od 6 mVpp do 1,4 Vpp

  Impedancja wejścia mikrofonowego: 3,2 kΩ

  Zakres wzmocnienia: 46 dB

  Zasilanie Phantom: +48 V ±4 V

  Pasmo: 20 Hz – 20 kHz ±1,5 dB

  Szumy na wejściu: -100 dB RMS

Wejście instrumentalne

  Złącze: niesymetryczne, Hi-Z, jack TS 1/4”.

  Poziom wejścia instrumentalnego: 

 od 30 mVpp do 6,9 Vpp

  Impedancja wejścia instrumentalnego: 1 MΩ

  Zakres wzmocnienia: około 27 dB

  Pasmo: 20 Hz – 20 kHz ±1,5 dB

  Szumy na wejściu: -100 dB RMS

Wyjście słuchawkowe stereo

  Złącze: jack 1/4” TRS

  Regulacja: potencjometr

  Moc wyjściowa: 100 mW przy 50 Ω

Wyjście liniowe stereo 

  Złącze: 2x symetryczne jack 1/4”

  Maksymalna moc wyjściowa: +13 dBu przy 

 zrównoważonym obciążeniu 600 Ω

  Pasmo: 10 Hz – 21 kHz (±0,2 dB)

  Dynamika: 102 dB(A)

  Impedancja wyjścia: 150 Ω zrównoważona

  Zmiennie obciążane wyjścia

Wejście/wyjście MIDI

  Złącze: 2x 5-pin DIN

ZŁĄCZA I KONTROLERY 

Górny panel

  4 metalowe przełączniki nożne z jednym wskaźnikiem 

 LED każdy, dual color

  2 potencjometry analogowe do regulacji wzmocnienia

 na wejściu i poziomu na wyjściu

  Wskaźnik LED trybu Stomp

  Wskaźnik LED zasilania Phantom +48 V  

  Wskaźnik LED pedału

  4-częściowy wskaźnik poziomu sygnału wejściowego

  4-częściowy wskaźnik sygnału wyjściowego 

  Pedał ekspresji z wirtualnym przełącznikiem na górze

Panel tylny

  Wejście combo Neutrik mikrofonowo-instrumentalne

  Włącznik Phantom +48 V 

  Wyjście słuchawkowe 1/4”

  2x wyjście symetryczne TRS 1/4”

  Złącza MIDI I/O 5-pin DIN

  2x gniazdo zewnętrznego kontrolera TRS 1/4”

  Gniazdo USB typu B (do podłączenia 

 komputera Mac/PC)

  Złącze Mini-DIN „iOS” (do podłączenia urządzeń iOS)

  Gniazdo zasilacza do równoczesnego zasilania 

 kontrolera Stomp I/O i urządzenia działającego pod iOS

Zawartość pudełka

  iRig Stomp I/O

  Kabel Lightning -> Mini-DIN (60 cm)

  Kabel USB typu A -> USB typu B (2,5 m)

  Zasilacz

Wielkość

  Wymiary: 415 x 210 x 72 mm 

  Waga: 3,2 kg

Cena  1400* zł
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2box DrumIt Three

Lato zapowiada się niezwykle gorąco. Wszystko  
za sprawą nowego modułu brzmieniowego  
DrumIt Three od firmy 2box

S
zwedzki producent zdążył za-

skarbić sobie serca perkusistów 

bębnami elektronicznymi DrumIt 

Five, systemem padów i talerzy 

o dużych możliwościach brzmieniowych. 

Całkiem niedawno oferta firmy powięk-

szyła się o triggery serii TrigIt. Sprawdźmy 

więc, czego się spodziewać po nowym 

module DrumIt Three.

Podłączymy do wszystkiego

Nowy moduł wyposażono w przetworniki 

cyfrowo-analogowe pracujące z często-

tliwością próbkowania 44,1 kHz oraz 

24-bitową rozdzielczością. Centralka 

udostępnia użytkownikowi maksymalnie 

15 niezależnych wejść dla sygnałów wy-

zwalających zrealizowanych na złączach 

6,3 mm jack stereo. 

Uniwersalne wejścia triggerów skon-

figurowano jako stopa, werbel z obręczą, 

cztery tomy z obręczą, jeden hi-hat i trzy 

talerze. W zależności od rodzaju pada 

jego poszczególne strefy pozwalają na 

wyzwalanie różnych dźwięków. Zwykle 

werble i tomy mają czujniki na membra-

nie i obręczy, natomiast talerze wyposa-

żono w trzy strefy: kopułkę, łuk i brzeg. 

Pomarańczowa 
alternatywa DrumIt Three obsłuży trójstrefowe 

werble i talerze. 

Na tylnym panelu znajdziemy rów-

nież cztery wyjścia audio 6,33 mm jack 

mono. Fabrycznie na wyjścia Out 1 i Out 2  

podawany jest miks. Z kolei do wyjść 

Out 3 i Out 4 zostały przypisane od-

powiednio szyny BUS 3 i BUS 4.  

Na wyjścia Out 1 i Out 2 

możemy wysłać również 

wewnętrzne sygnały 

z szyn BUS 1  

i BUS 2. Zmian 

dokonamy w za-

kładce Unit-Out 

w ustawieniach 

menu modułu. Wyjście 

słuchawkowe to tradycyjne 

gniazdo duży jack stereo, które pozwala 

na podłączenie słuchawek o impedancji 

od 32 do 600 Ω. Dalej znajdziemy wejście 

Line In dla liniowego sygnału stereo, do 

którego podłączymy zewnętrzne źródło 

dźwięku, odtwarzacz muzyczny bądź 

smartfon. W ten sposób możemy grać 
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na perkusji z akompaniamentem ścieżki 

audio. W przypadku tego typu urządzenia 

nie mogło zabraknąć gniazd MIDI In i Out 

do komunikacji z innymi urządzeniami 

MIDI lub z oprogramowaniem zainstalo-

wanym na komputerze. 

DrumIt Three obsługuje protokół 

USB. Po podłączeniu do komputera 

pojawia się w eksploratorze jako dysk 

wy mienny i nie wymaga instalowania 

żadnych sterowników. Port USB będzie 

nam w głównej mierze służył do trans-

feru danych i aktualizacji firmware’u. 

Kiedy DrumIt Three jest podłączony 

do komputera przez USB, wszystkie 

brzmienia i zestawy brzmień mogą być 

łatwo pobrane do wewnętrznej pamięci 

flash 4 GB. Do tego celu możemy użyć 

edytora lub zwykłego windowsowego 

menedżera plików i prostej techniki 

przeciągnij-i-upuść.

Bazując na technologii poprzedniej 

centralki DrumIt Five, producent dodał 

uniwersalny interfejs do triggerów 

pozwalający użytkownikowi na podłą-

czenie do modułu każdego typu pada czy 

triggera. Nowy DrumIt Three jest zgod-

ny z najpopularniejszymi padami dużych 

producentów, w tym talerzami i hi-ha-

tami. Wystarczy sprawdzić załączoną 

niżej tabelę. Jeśli nie ma tam używanego 

przez nas modułu, można skontaktować 

się bezpośrednio z producentem, 

wysyłając zapytanie 

na 

adres drumit3-compatibility@2box-dru-

ms.com. 

Sample fabryczne lub własne

DrumIt Three to bardzo prosty sposób, 

żeby wyposażyć swoją perkusję elek-

troniczną we współczesne brzmienia. 

Okazuje się, że nowy system pozwala 

zagrać tremolo dociskowe i crescendo na 

talerzach bliskie prawdziwej perkusji. 

Płynnie przechodzimy do najważniej-

szego, czyli do brzmienia. Nowy moduł 

dostarcza czucie gry jak na prawdziwej 

perkusji, ekspresyjną dynamikę  

i znakomitą jakość dźwięku. Biblioteka 

instrumentu zawiera mnóstwo wielowar-

stwowych brzmień, nagranych  

w profesjonalnych studiach i starannie 

wyedytowanych. Poszczególne brzmienia 

składają się z wielu warstw velocity, gdzie 

wiernie odwzorowano stopniową zmianę 

między słabymi i mocnymi uderzeniami. 

Jakość dostarczonych z instrumentem 

sampli wynika ze współpracy z topowymi 

artystami. Przyłożyli do nich swoje pałki 

tacy specjaliści jak Randy Black, Simon 

Phillips czy Marco Minneman. W module 

mamy 100 fabrycznie zapisanych i w peł-

ni edytowalnych zestawów perkusyjnych. 

Pod każdym setem znajdziemy ciekawą 

propozycję podkładu muzycznego, loopa 

bądź metronomu. Jeśli uznamy je za 

niewystarczające, na stronie 2box czeka 

jeszcze więcej brzmień do pobrania. 

Dostępny edytor na komputery Mac 

i PC oferuje tworzenie z plików WAV 

nowych, spersonalizo-

wanych 

  
  Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz  

 z 24-bitowymi przetwornikami 

 cyfrowo-analogowymi

  Pamięć brzmieniowa 4 GB

  15 uniwersalnych wejść triggerów, 

 skonfigurowanych jako stopa, werbel 

 z obręczą, 4 tomy z obręczą, 1 hi-hat i 3 talerze

  Obsługa 3-strefowego werbla i talerzy

  4 wyjścia

  Wejście liniowe

  Wejście/wyjście MIDI

  USB do transferu danych

  Profesjonalne brzmienia, stworzone przez 

 słynnych perkusistów

  Brzmienia wielowarstwowe dla zapewnienia 

 niezrównanej jakości dźwięku i czucia gry

  Wyzwalanie i gra z pętlami – dowolnie 

 przypisywane do każdego z wejść triggerów

  Gra z podkładem z pliku WAV, metronomem 

 lub dźwiękiem z odtwarzacza podłączonego 

 do wejścia liniowego

  W zestawie Kit/Sound-Editor (Windows 

 i Mac) do tworzenia własnych zestawów 

 i pobierania własnych brzmień i pętli

  Wejścia triggerów przyjmują sygnał 

 z większości triggerów opartych 

 na technologii piezo-switch

  Zaawansowane funkcje sterowania 

 umożliwiają wyzwalanie funkcji takich jak 

 włączanie/zatrzymywanie pętli 

 lub metronomu

  Przełączanie zestawów w górę i w dół można 

 dowolnie przypisywać do każdego 

 z 15 wejść triggerów

  Wielowtyczkowy zasilacz AC 100–240 V

                                                          Cena  3350 zł

CECHY URZĄDZENIA

>>
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brzmień i pętli oraz ich konwersji do na-

tywnego formatu brzmień i przesyłania 

do modułu przez USB. 

Elektroniczna i akustyczna

Dzięki DrumIt Three łatwo zmodernizu-

jemy naszą aktualną perkusję elektro-

niczną. Możemy wykorzystać sprzęt 

(hardware) z zestawu, który obecnie 

posiadamy. Podłączamy moduł, dosto-

sowujemy ustawienia wyzwalania do 

naszego konkretnego systemu padów  

i gotowe. Prawda, że proste? Na tym nie 

koniec! Również z łatwością ulepszymy 

zestaw akustyczny, by cieszyć się najlep-

szymi cechami obu systemów. Z pomocą 

DrumIt Three nasz zestaw tradycyjnych 

bębnów akustycznych nabierze hybry-

dowego sznytu. Wystarczy zamontować 

triggery serii TrigIt na perkusji akustycz-

nej, by zmaksymalizować brzmienie 

dzięki połączeniu brzmień akustycznych 

KOMPATYBILNOŚĆ

 Typ Pada Stopa	 Werbel	/	Kocioł	 Hi-Hat	 Kontroler	hi-hatu	 Talerze	 Trigger

 Specyfikacja Piezo (head) Piezo (head) Piezo (bow) / Switch  Piezo (bow) Piezo (head)

   Piezo (head) / (edge)  Piezo (bow) / Switch Piezo (head) / 

    Piezo (rim) Piezo (bow)  (edge) Piezo (rim)  

   Piezo (head) /    Piezo (bow) / Switch

   Switch (rim)   (edge) / Bell (switch)   

   Piezo (head) / 

   Switch (rim) / 

   Switch (cross-stick)    

 Produkty 2box 2box 2box 2box 2box 2box TrigIt

  Alesis Crimson  Alesis Crimson  Alesis Crimson series Alesis Crimson series Alesis Crimson  DDrum Chrome Elite

  Alesis DM 10  Alesis DM 10 series Alesis DM 10 series Alesis DM 10 series Alesis DM 10  DDrum Pro

  Alesis Strike  Millenium MPS series Alesis Pro X Alesis Pro X Millenium MPS series DDrum Red Shot

  Roland KD120 Roland PD-100 Millenium Millenium Roland CY-12C ddt AT 

  Roland KD140 Roland PD-125 Roland FD-7 Roland FD-7 Roland CY-13R ddt Truss 

  Roland KD7 Roland PD-8 Roland VH-11 Roland VH-11 Roland CY-14C Roland RT 

  Yamaha KP-65 Roland PD-85 Roland VH-12 Roland VH-12 Roland CY-15R TDrum Black Shot 

  Yamaha KP100 Roland PDX-100 Yamaha RHH135 Yamaha RHH135 Roland CY-8 TDrum Pro 

   Roland PDX-8 Yamaha HH-65 Yamaha HH-65 Yamaha PCY100 Yamaha DT50 

      Yamaha PCY135 

i zsamplowanych, pochodzących  

z modułu brzmieniowego DrumIt Three. 

Aby wyciszyć brzmienie akustyczne, 

warto użyć triggerów w połączeniu  

z cichymi naciągami. Otwarta architek-

tura brzmienia pozwala na nagranie wła-

snej perkusji akustycznej, zsamplowanie 

jej, a następnie wyzwalanie jej brzmień 

z modułu.

Z DrumIt Three nasze możliwości 

brzmieniowe stają się nieograniczone. 

Zewnętrzne oprogramowanie pozwala 

na konwertowanie brzmień z cenionych 

bibliotek perkusyjnych i granie nimi za 

pomocą modułu DrumIt Three zamiast 

wyzwalania ich przez MIDI na PC. 

Przy odtwarzaniu brzmień z modułu 

możemy być pewni, że nie doświadczy-

my żadnej latencji ani czasochłonnych 

problemów związanych z kompaty-

bilnością. Po załadowaniu brzmień 

do modułu czucie gry nie zmienia się. 

Pozostaje wyjątkowe, z niską latencją i 

dużym zakresem dynamiki. 

Sterowanie	pałkami

Uniwersalny interfejs triggerów  

w DrumIt Three pozwala przypisywać 

triggerom funkcje. Możemy na przykład 

włączyć i zatrzymać pętlę lub metronom 

przez uderzenia w pada lub zmienić 

zestaw w górę i w dół, uderzając dwa 

pady…

Gdy wprowadzono pierwszą wersję 

DrumIt, była przełomem i sensacją  

w świecie elektronicznej perkusji. Wraz  

z systemem DrumIt Three producent 

wykonuje kolejny krok naprzód. Przywi-

tajmy pierwszy na świecie moduł perku-

syjny z całkowicie otwartą architekturą 

brzmienia i uniwersalnym interfejsem do 

triggerów, pozwalającym na podłączenie 

każdego pada/triggera!

Patryk Korzonkowski

>>
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15 sposobów 
na lepsze brzmienie
Jeśli nie lubisz czytać długich artykułów, ten jest właśnie dla Ciebie.  
Zgromadziłem trochę porad prostych i szybkich do wdrożenia,  
które sprawią, że Twoje produkcje od razu zabrzmią lepiej

1. Jeżeli rejestrujesz żywe dźwięki, pamiętaj, 

że wszystko zaczyna się od źródła. Postaraj się o porządny mi-

krofon i przedwzmacniacz oraz dobry przetwornik (interfejs). 

Zadbaj o właściwe warunki akustyczne. Ale przede wszystkim 

dopilnuj, żeby muzyk/wokalista był przygotowany! Słabe wy-

konanie jest nie do naprawienia. Zapomnij o głupotach  

w stylu „Fix in the mix”.

2. Muzyka to rytm. Jeśli nagrany materiał 

nie „buja”, dopilnuj, żeby zaczął. Myszka w dłoń i zabierz się za 

edycję. Tnij, przesuwaj, rozciągaj. A potem słuchaj, koniecznie 

z zamkniętymi oczami. Właściwy groove jest ważniejszy niż  

intonacja (strojenie), ponieważ słuchacz na ten właśnie ele-

ment podświadomie zwraca uwagę. Jeśli już sam nie wiesz,  

czy Twoje edycje przyniosły żądany skutek, zrób przerwę  

ry
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i wróć do komputera po 15 minutach. Skup się na pierwszym 

wrażeniu. Jeśli coś jest nie tak, od razu przerywaj odtwarzanie 

i poprawiaj. I tak do skutku.

3. Po skończonej edycji audio sprawdź, czy 

nie ma klików na początku lub na końcu każdego klipu. Przyda 

się tryb Solo. Tak samo na łączeniach dwóch edycji. Twoim 

przyjacielem będą narzędzia Fade In, Fade Out i Crossfade. 

Jeśli dokonałeś naprawdę wielu edycji i liczba klipów idzie  

w dziesiątki, zaznacz je wszystkie i zaaplikuj te same wartości  

In i Out. Wystarczy, jak będą one oscylować w przedziale  

1–2 ms, ponieważ nie chodzi tu o płynne wejścia, lecz tylko  

o zlikwidowanie trzasków. Na bardziej kreatywne edycje 

przyjdzie czas w dalszej części miksu.

4. Na temat miksowania wokalu napisano już 

wiele, ale kilka podstaw jest prostych. Niemal każda ścieżka 

wokalna wymaga kontroli dynamiki, czyli kompresji. Jednak  

jeśli jesteś ambitny, najpierw zajmij się starą dobrą automaty-

ką. Potem zastosuj nie jeden, ale dwa, a nawet trzy kompre-

sory umieszczone szeregowo. Niech każdy kompresor będzie 

inny (np. optyczny, FET, VCA), co wzbogaci przekaz przez do-

danie różnych harmonicznych. Każdy z nich będzie pracował 

„lżej”, co pomoże uzyskać o wiele bardziej naturalne brzmienie. 

No chyba że naturalne brzmienie nie jest Twoim celem.

5. Nowoczesne produkcje to dużo ścieżek 

wokalnych, przede wszystkim dubli. Nie masz superdoublera  

w postaci pluginu, a wokalista nie nagrał kilku podejść? Nie ma 

problemu. Wyślij ścieżkę wokalu na dwa kanały Aux, z których 

jeden umieść tylko na lewym, a drugi na prawym kanale. Na obu 

zapnij dowolny pitch shifter. Na jednym kanale obniż wysokość  

o kilka-kilkanaście centów, na drugim to samo, ale w górę. Domiksuj 

te kanały do wokalu głównego, a otrzymasz szeroki i mocny wokal.

6. Jak wyżej, ale tym razem o chórkach. Po 

pierwsze stwórz ciekawe harmonie bądź przez improwizację 

podczas nagrania, bądź przez edycję kopii nagranego wokalu 

głównego za pomocą Melodyne lub podobnego narzędzia. 

Zrób przynajmniej cztery ścieżki każdego głosu (znowu za po-

mocą nagrania lub nowej edycji). Nie kompresuj ich zbyt moc-

no, za to koniecznie zastosuj silny deesser – nagromadzenie 

zgłosek wybuchowych może sporo popsuć, a i tak wszystkie 

„esy” dostaniemy z głównej ścieżki. Wyślij chórki na podsumę, 

dodaj kompresję, wytnij niski dół i niski środek (300–450 Hz), 

dodaj efekty i gotowe.

7. Werbel nie brzmi dobrze? Jest cienki, słaby 

i krótki? „Warstwowanie” to podstawa. Dodaj próbkę innego 

werbla (lub dwie, trzy) lub wyślij werbel główny na kanał Aux, >>

zmasakruj go kompresorem (najlepiej typu 1176) i domiksuj 

lub po prostu dodaj biały szum wyzwalany werblem głównym. 

Jak to zrobić? Stwórz nową ścieżkę audio, dodaj generator 

białego szumu, a zaraz za nim bramkę, której wejście side-

chain będzie sterowane ścieżką werbla. Każde uderzenie 

werbla otworzy bramkę i „puści” szum. Manipulując czasami 

ataku i wybrzmiewania bramki, otrzymasz elegancki dodatek 

brzmieniowy.

8. Jak wyżej, ale tym razem podpicuj stopę. 

Poza dodawaniem nowych próbek (pamiętaj o tym, żeby po-

czątkowe transjenty nie walczyły ze sobą – procesor transje-

ntów typu Transient Designer to Twój brat) możesz posłużyć 

się techniką opisaną w poprzednim punkcie, ale zamiast szumu 

skorzystaj z fali sinusoidalnej o niskiej częstotliwości. Może 

ona pochodzić z próbki lub syntezatora. Najlepiej, jeśli jej 

wysokość będzie identyczna z tonacją utworu (ale może być 

też kwintę wyżej lub kwartę niżej – popróbuj). I znowu: każde 

uderzenie stopy włączy niski „bum” z syntezatora. Tylko nie 

przesadź!
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i wróć do komputera po 15 minutach. Skup się na pierwszym 

wrażeniu. Jeśli coś jest nie tak, od razu przerywaj odtwarzanie 

i poprawiaj. I tak do skutku.

3. Po skończonej edycji audio sprawdź, czy 

nie ma klików na początku lub na końcu każdego klipu. Przyda 

się tryb Solo. Tak samo na łączeniach dwóch edycji. Twoim 

przyjacielem będą narzędzia Fade In, Fade Out i Crossfade. 

Jeśli dokonałeś naprawdę wielu edycji i liczba klipów idzie  

w dziesiątki, zaznacz je wszystkie i zaaplikuj te same wartości  

In i Out. Wystarczy, jak będą one oscylować w przedziale  

1–2 ms, ponieważ nie chodzi tu o płynne wejścia, lecz tylko  

o zlikwidowanie trzasków. Na bardziej kreatywne edycje 

przyjdzie czas w dalszej części miksu.

4. Na temat miksowania wokalu napisano już 

wiele, ale kilka podstaw jest prostych. Niemal każda ścieżka 

wokalna wymaga kontroli dynamiki, czyli kompresji. Jednak  

jeśli jesteś ambitny, najpierw zajmij się starą dobrą automaty-

ką. Potem zastosuj nie jeden, ale dwa, a nawet trzy kompre-

sory umieszczone szeregowo. Niech każdy kompresor będzie 

inny (np. optyczny, FET, VCA), co wzbogaci przekaz przez do-

danie różnych harmonicznych. Każdy z nich będzie pracował 

„lżej”, co pomoże uzyskać o wiele bardziej naturalne brzmienie. 

No chyba że naturalne brzmienie nie jest Twoim celem.

5. Nowoczesne produkcje to dużo ścieżek 

wokalnych, przede wszystkim dubli. Nie masz superdoublera  

w postaci pluginu, a wokalista nie nagrał kilku podejść? Nie ma 

problemu. Wyślij ścieżkę wokalu na dwa kanały Aux, z których 

jeden umieść tylko na lewym, a drugi na prawym kanale. Na obu 

zapnij dowolny pitch shifter. Na jednym kanale obniż wysokość  

o kilka-kilkanaście centów, na drugim to samo, ale w górę. Domiksuj 

te kanały do wokalu głównego, a otrzymasz szeroki i mocny wokal.

6. Jak wyżej, ale tym razem o chórkach. Po 

pierwsze stwórz ciekawe harmonie bądź przez improwizację 

podczas nagrania, bądź przez edycję kopii nagranego wokalu 

głównego za pomocą Melodyne lub podobnego narzędzia. 

Zrób przynajmniej cztery ścieżki każdego głosu (znowu za po-

mocą nagrania lub nowej edycji). Nie kompresuj ich zbyt moc-

no, za to koniecznie zastosuj silny deesser – nagromadzenie 

zgłosek wybuchowych może sporo popsuć, a i tak wszystkie 

„esy” dostaniemy z głównej ścieżki. Wyślij chórki na podsumę, 
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9. Chcesz uzyskać efekt odwróconego  

pogłosu pojawiającego się przed wejściem wokalu? Proste. 

Skopiuj wokal do nowej ścieżki, pozostaw początkowy frag-

ment, odwróć go w edytorze audio i zastosuj długi reverb  

(4–5 sekund). Następnie dokonaj zrzucenia uzyskanego efektu 

do pliku, który znowu odwrócisz. Rezultat to narastający 

dźwięk, który umieścisz przed głównym wokalem. Poekspery-

mentuj w głośnością, aby uzyskać efekt wokalu „wynurzające-

go” się z przestrzeni.

10. Jeśli dwa instrumenty dominują  

w tym samym paśmie częstotliwości i żadne zabiegi korekcyjne 

za pomocą EQ nie dają rezultatu (ścieżki „maskują” się nawza-

jem lub dominuje jedna z nich), zapomnij o korekcji i po prostu 

rozrzuć je w panoramie! Obydwa źródła zabrzmią czysto  

i „oddzielnie”, co dodatkowo da o wiele szerszą bazę stereo. 

Jeśli chcesz jeszcze szerzej, włącz na każdym zwykły korektor, 

wybierz dwie lub trzy częstotliwości (na przykład 700 Hz, 

1,5 kHz, 4 kHz), na jednym lekko je osłab, a na drugim podbij. 

Wystarczą 2–3 dB. Zrobi się szerzej, lżej i ładniej.

11. Gdy miksujesz bas, upewnij się, że 

nie ma on zbyt dużo… basu. To nie pomyłka – nasza percepcja 

niskich częstotliwościach nie wzrasta wraz ze schodzeniem  

w dół. Na ścieżce basu (lub grupy, jeśli bas składa się z więcej 

niż jednego źródła) włącz filtr górnoprzepustowy z funkcją 

rezonansu. Ustaw go na 50–80 Hz i podbij lekko rezonans  

w miejscu, gdzie bas gra nuty podstawowe (na przykład tonikę, 

czyli wysokość zgodną z tonacją utworu). Efekt to lepsza  

kontrola i większy „kop”. Nie masz odpowiedniego filtra? Nie 

ma problemu – włącz podstawowy korektor, a w nim filtr dol-

nozaporowy, który obetnie dół, a potem podbij innym pasmem 

wybraną częstotliwość. Szerokość działania (Q) powinna być 

stosunkowo mała.

>> 12. Jeśli nie tworzysz nowatorskiej 

elektroniki, nie przesadzaj z ilością efektów. Ludzki mózg nie 

odnajdzie się w takim miszmaszu, a całość zabrzmi dla nas 

niespójnie. Wystarczą dwa lub trzy pogłosy (Room, Plate  

i ewentualnie Hall) oraz trzy lub cztery efekty delay zsynchro-

nizowane z tempem utworu. Bębny, gitary i klawisze wyślij na 

Room, wokal na Plate (lub na Room), Hall na razie pozostaw. 

Tak samo delay: wokal czy klawisze zabrzmią lepiej, gdy pod-

kreśli się ich rytm tym efektem. Jeśli 

chcesz, aby delay nie brzmiał zbyt 

sucho, wyślij go na jeden z rever-

bów. Po skończonym miksie zrób 

przerwę, a po powrocie stwierdzisz, 

że efektów jest za dużo! Wtedy 

wystarczy lekko obniżyć poziom 

kanałów Aux z efektami. Będzie 

pięknie i naturalnie. 

13. Jeśli 

chcesz, aby coś zabrzmiało, jakby 

znajdowało się dalej od słuchacza, po 

pierwsze możesz wysłać to na kanał 

pogłosowy. Zadziała do pewnego 

stopnia. Możesz też zastosować 

korekcję, obniżając poziom wyższych 

częstotliwości na „dalekiej” ścieżce. 

W naturze im dalej, tym „ciemniej”, 

więc nasz mózg automatycznie uzna, 

że przytłumiony dźwięk nie znajduje 

się blisko. Stosując tę technikę, ograniczasz kłopoty związane ze 

zbyt dużą ilością efektów dodatkowych.

14. Bębny to podstawa. Jeśli pomimo 

najróżniejszych zabiegów wciąż nie możesz uzyskać żądane-

go „bujania”, pora na drobne oszustwo. Na ścieżce lub grupie 

bębnów włącz filtr z generatorem wolnych przebiegów (LFO). 

Zsynchronizuj go z tempem utworu w trybie ósemkowym lub 

szesnastkowym. LFO wyślij na częstotliwość odcięcia filtra, 

który może pracować w trybie dolnoprzepustowym lub pa-

smowozaporowym. Wypróbuj różne kształty przebiegu LFO 

oraz głębokość modulacji. Bębny ożyją.

15. Pamiętaj, że muzyka to nie zadanie 

matematyczne. Dopuszczaj drobne niedoskonałości, nawet jeśli 

programujesz. Nie kwantyzuj wszystkiego na siłę, a jeśli trzeba, 

to „popsuj” rytm za pomocą funkcji zwanej często Humanize. 

Jeśli wszystko będzie pod linijkę, to słuchacz się szybko znudzi. 

Tylko zmiany powodują, że nasz umysł pozostaje aktywny. Poza 

rytmem zmieniaj też np. ilość efektu (automatyka wysyłek) lub 

wartości filtrów, EQ, a nawet kompresji. Dodaj 1 dB na sumie 

podczas refrenu. Zmiany, zmiany, zmiany…

Wujek Piotrek



maj–czerwiec 201856

Z PORADNIKA WUJKA PIOTRKA

9. Chcesz uzyskać efekt odwróconego  

pogłosu pojawiającego się przed wejściem wokalu? Proste. 

Skopiuj wokal do nowej ścieżki, pozostaw początkowy frag-

ment, odwróć go w edytorze audio i zastosuj długi reverb  

(4–5 sekund). Następnie dokonaj zrzucenia uzyskanego efektu 

do pliku, który znowu odwrócisz. Rezultat to narastający 

dźwięk, który umieścisz przed głównym wokalem. Poekspery-

mentuj w głośnością, aby uzyskać efekt wokalu „wynurzające-

go” się z przestrzeni.

10. Jeśli dwa instrumenty dominują  

w tym samym paśmie częstotliwości i żadne zabiegi korekcyjne 

za pomocą EQ nie dają rezultatu (ścieżki „maskują” się nawza-

jem lub dominuje jedna z nich), zapomnij o korekcji i po prostu 

rozrzuć je w panoramie! Obydwa źródła zabrzmią czysto  

i „oddzielnie”, co dodatkowo da o wiele szerszą bazę stereo. 

Jeśli chcesz jeszcze szerzej, włącz na każdym zwykły korektor, 

wybierz dwie lub trzy częstotliwości (na przykład 700 Hz, 

1,5 kHz, 4 kHz), na jednym lekko je osłab, a na drugim podbij. 

Wystarczą 2–3 dB. Zrobi się szerzej, lżej i ładniej.

11. Gdy miksujesz bas, upewnij się, że 

nie ma on zbyt dużo… basu. To nie pomyłka – nasza percepcja 

niskich częstotliwościach nie wzrasta wraz ze schodzeniem  

w dół. Na ścieżce basu (lub grupy, jeśli bas składa się z więcej 

niż jednego źródła) włącz filtr górnoprzepustowy z funkcją 

rezonansu. Ustaw go na 50–80 Hz i podbij lekko rezonans  

w miejscu, gdzie bas gra nuty podstawowe (na przykład tonikę, 

czyli wysokość zgodną z tonacją utworu). Efekt to lepsza  

kontrola i większy „kop”. Nie masz odpowiedniego filtra? Nie 

ma problemu – włącz podstawowy korektor, a w nim filtr dol-

nozaporowy, który obetnie dół, a potem podbij innym pasmem 

wybraną częstotliwość. Szerokość działania (Q) powinna być 

stosunkowo mała.

>> 12. Jeśli nie tworzysz nowatorskiej 

elektroniki, nie przesadzaj z ilością efektów. Ludzki mózg nie 

odnajdzie się w takim miszmaszu, a całość zabrzmi dla nas 

niespójnie. Wystarczą dwa lub trzy pogłosy (Room, Plate  

i ewentualnie Hall) oraz trzy lub cztery efekty delay zsynchro-

nizowane z tempem utworu. Bębny, gitary i klawisze wyślij na 

Room, wokal na Plate (lub na Room), Hall na razie pozostaw. 

Tak samo delay: wokal czy klawisze zabrzmią lepiej, gdy pod-

kreśli się ich rytm tym efektem. Jeśli 

chcesz, aby delay nie brzmiał zbyt 

sucho, wyślij go na jeden z rever-

bów. Po skończonym miksie zrób 

przerwę, a po powrocie stwierdzisz, 

że efektów jest za dużo! Wtedy 

wystarczy lekko obniżyć poziom 

kanałów Aux z efektami. Będzie 

pięknie i naturalnie. 

13. Jeśli 

chcesz, aby coś zabrzmiało, jakby 

znajdowało się dalej od słuchacza, po 

pierwsze możesz wysłać to na kanał 

pogłosowy. Zadziała do pewnego 

stopnia. Możesz też zastosować 

korekcję, obniżając poziom wyższych 

częstotliwości na „dalekiej” ścieżce. 

W naturze im dalej, tym „ciemniej”, 

więc nasz mózg automatycznie uzna, 

że przytłumiony dźwięk nie znajduje 

się blisko. Stosując tę technikę, ograniczasz kłopoty związane ze 

zbyt dużą ilością efektów dodatkowych.

14. Bębny to podstawa. Jeśli pomimo 

najróżniejszych zabiegów wciąż nie możesz uzyskać żądane-

go „bujania”, pora na drobne oszustwo. Na ścieżce lub grupie 

bębnów włącz filtr z generatorem wolnych przebiegów (LFO). 

Zsynchronizuj go z tempem utworu w trybie ósemkowym lub 

szesnastkowym. LFO wyślij na częstotliwość odcięcia filtra, 

który może pracować w trybie dolnoprzepustowym lub pa-

smowozaporowym. Wypróbuj różne kształty przebiegu LFO 

oraz głębokość modulacji. Bębny ożyją.

15. Pamiętaj, że muzyka to nie zadanie 

matematyczne. Dopuszczaj drobne niedoskonałości, nawet jeśli 

programujesz. Nie kwantyzuj wszystkiego na siłę, a jeśli trzeba, 

to „popsuj” rytm za pomocą funkcji zwanej często Humanize. 

Jeśli wszystko będzie pod linijkę, to słuchacz się szybko znudzi. 

Tylko zmiany powodują, że nasz umysł pozostaje aktywny. Poza 

rytmem zmieniaj też np. ilość efektu (automatyka wysyłek) lub 

wartości filtrów, EQ, a nawet kompresji. Dodaj 1 dB na sumie 

podczas refrenu. Zmiany, zmiany, zmiany…

Wujek Piotrek

maj–czerwiec 2018

Z PORADNIKA WUJKA PIOTRKA

57



maj–czerwiec 201858

STREFA RELAKSU

  
CROSLEY EXECUTIVE 

  Odtwarza wszystkie formaty  

	 płyt	winylowych

		Funkcja	Bluetooth	

		Funkcja	Auto-stop	

		Regulacja	obrotów

		Solidna	i	stylowa	obudowa	

		Wejście	AUX	i	RCA

		Wyjście	audio	RCA

		Dynamiczne	głośniki	 

	 stereofoniczne	2x	3	W

 Cena  499 zł

Muzyka na talerzu

Crosley

Winyl, niegdyś czarna rzeczywistość melomanów, dziś stał się mrocznym 
obiektem pożądania. Współczesne gramofony, podobnie jak winyle,  
nie należą do tanich. Są jednak wyjątki

W
szystkie doznania zwią-

zane z płytą winylową – 

od oglądania okładki  

i czytania opisów  

w środku, po ciepły, naturalny trzask igły 

stykającej się z płytą – tłumaczą, dlacze-

go w ostatnich latach audiofile i zwykli 

słuchacze doprowadzili do powrotu 

popularności tego formatu. Dostrzegła 

to firma Crosley i wprowadziła na rynek 

serię gramofonów, wśród których każdy 

powinien znaleźć coś dla siebie. Tym 

bardziej, że konstrukcje mają na tyle przy-

stępne ceny, by po zakupie nie patrzeć się 

w pusty talerz. 

Pierwszym modelem jest Crosley 

T100. Urządzenie wyposażono w cichy 

napęd paskowy, proste ramię o niskiej 

masie i zestaw dwóch czterocalowych 

głośników (4 Ω) o mocy 15 W każdy. Poza 

tym cienka, niskoprofilowa konstrukcja 

zapewnia funkcje oczekiwane przez 

współczesnego użytkownika. Pierwszą  

z nich jest bezprzewodowy odbiór dźwię-

ku (Bluetooth 3.0) bezpośrednio  

z urządzenia wewnętrznego i odtwarza-

nie na załączonym zestawie głośników. 

Wystarczy włączyć funkcję Bluetooth 

na swoim urządzeniu audio, odszukać 

„Crosley CR100A” i sparować urządzenia. 

Drugą jest Auto-stop, który zatrzymuje 

automatycznie talerz po odtworzeniu 

płyty do końca. Trzecią stanowi regulator 

Pitch. Z jego pomocą zmniejszamy  

i zwiększamy prędkość obrotu talerza  

o około 10 procent. Gramofon jest pro-

stym rozwiązaniem dostępnym  

w kolorach:  białym, czarnym, czerwonym 

i turkusowym.

Następne dwa modele mieszczą się 

w walizkach. Na Crosleyu Executive oraz 

Crosleyu Cruiser Deluxe, przenośnych 

gramofonach w stylu retro, odtworzymy 

nie tylko płyty winylowe, ale i szelako-

we. Mają talerze wykonane z tworzywa 

sztucznego i napęd paskowy. Gramofony 

pracują z prędkościami 33 1/3 obr./min, 

45 obr./min oraz 78 obr./min. Tę ostatnią 

zarezerwowano do odtwarzania płyt  
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CROSLEY T-100

  
CROSLEY CRUISER DELUXE 

  Odtwarza wszystkie formaty płyt winylowych

  Funkcja Bluetooth 

  Funkcja Auto-stop 

  Regulacja obrotów

  Solidna i stylowa obudowa 

  Wejście AUX i RCA

  Wyjście audio RCA

  Dynamiczne głośniki stereofoniczne 2x 3 W.

 Cena  429 zł

szelakowych. Służy do tego także spe-

cjalna igła, którą należy wymienić przed 

uruchomieniem takiej płyty. Producent 

sugeruje igłę diamentową 793-D3 

78RPM. W gramofonie znajduje się 

prosty przedwzmacniacz i dwa trzyca-

lowe głośniki (4 Ω) o mocy 3 W każdy. 

Dodatkowo sprzęt wyposażono w przy-

cisk funkcyjny trybu Bluetooth (wersja 

4.2).  Oba gramofony mają także funkcje 

Auto-stop i Pitch.

Z tyłu urządzenia znajdują się gniazda 

RCA i wejście pomocnicze AUX. Gniazda 

RCA wysyłają analogowy sygnał liniowy  

i można je podłączyć bezpośrednio do pary 

aktywnych głośników lub odpowiednich 

wejść zestawu stereo, jednakże nie są 

one przeznaczone do bezpośredniego 

podłączania głośników pasywnych (bez 

wzmacniacza). Do tego gramofonu można 

podłączyć dowolne urządzenie audio i od-

twarzać muzykę przez jego głośniki. Aby to 

zrobić, za pomocą kabla jack 3,5 mm pod-

łączamy urządzenie audio do wejścia AUX 

In w gramofonie i odtwarzamy muzykę 

przez urządzenie zewnętrzne. Dodatkowo 

Executive jest wyposażony w znajdujące 

się również z tyłu urządzenia wyjście USB. 

Dzięki niemu zgramy płytę winylową do 

plików w formatach cyfrowych takich jak 

MP3 za pomocą wybranego przez siebie 

programu do nagrywania. Można to zrobić 

choćby darmowym Audacity, dostępnym 

na stronie www.audacityteam.org.  

W zależności od używanego systemu ope-

racyjnego przez rozpoczęciem nagrywania 

może być wymagana zmiana ustawień 

systemu i oprogramowania. 

Oba urządzenia mieszczą się  

w charakterystycznych walizkach wyko-

nanych z drewna i obitych skóropodob-

nym materiałem. Zewnętrzny wygląd wa-

lizki jest stylizowany osobno dla każdego 

modelu gramofonu. Ponadto producent 

zadbał o szeroki  wachlarz wzorów i ko-

lorów do wyboru 

według nieogra-

niczonej fantazji 

odbiorcy. 

Cezary Kępski
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  Typ gramofonu: z napędem paskowym

  Prędkości: 33 1⁄3 i 45 RPM

  Głośniki: 4’’, 4 Ω, 15 W x2, kable głośnikowe

  Funkcje: Auto-stop

  Regulator Pitch

  Zasilanie: 12 V DC, 2A / zasilacz AC  

 w zestawie

  Pobór energii: 30 W

  Złącza wyjściowe:  

 RCA (cinch)

  Wkładka  

 zapasowa: 

 Crosley NP 10

  Bluetooth: 3.0

 Cena  740 zł
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Jeśli po koncercie potrzebujesz nowego kompletu strun, kabli, mikrofonu 
czy stojaka do nut możesz je kupić w sieci sklepów muzycznych.  
Jest otwarta niemal każdego dnia i to prawie do północy 

T
ajemnica godzin otwarcia jest prosta: większość skle-

pów Mx music znajduje się w galeriach handlowych  

w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Dlatego zawsze są 

one otwarte w soboty, niekiedy do 23.00, i we wszyst-

kie handlowe niedziele. Oczywiście można w nich znaleźć nie 

tylko akcesoria, ale też wszelkiego rodzaju gitary, instrumenty 

klawiszowe, smyczkowe i dęte. Obok nich są także gadżety 

muzyczne – na przykład karafka do wina w kształcie skrzypiec 

– czy pamiątki z Polski produkowane w kraju, choćby kubki pro-

dukowane na zlecenie sieci sklepów. To realizacja postulatów 

samych klientów, wśród których trafia się wielu cudzoziemców. 

Skąd jednak pomysł, by dość elitarny towar, jakim są instrumen-

ty muzyczne, sprzedawać w tak egalitarnym miejscu, jak galeria 

handlowa?

– Gdy zakładałem pierwszy sklep, handel na ulicy zaczynał 

zamierać – mówi Marian Brzóstowicz, właściciel firmy. – Robiłem 

badania rynku, chodząc po ulicach w dni przedświąteczne – 

pusto. Rozmawiałem z właścicielami innych sklepów: bywały dni, 

gdy nie pojawiał się u nich ani jeden klient. Cały handel przenosił 

się do centrów handlowych. Doszedłem do wniosku, że skoro są 

tam tysiące ludzi – niektóre centra miały wówczas dwa miliony 

odwiedzających miesięcznie – to jest szansa, że któryś klient 

 zajrzy do nas. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo od otwar-

cia sklepu trafiały do nas dziesiątki klientów. Poza tym w centrum 

handlowym zdarzają się osoby, które nie wiedzą, że chcą kupić 

instrument, póki go u nas nie zobaczą.

Obecność w galerii ma zalety nie tylko ze względu na sklep, 

ale też klientów. Godziny otwarcia są tylko jedną z nich. Po 

pierwsze sklepy znajdują się w miejscu odwiedzanym przy oka-

zji zwykłych zakupów z łatwym dojazdem. Dlatego wypad po 

instrument czy akcesoria można łatwo wpleść w inne sprawun-

ki, a przy okazji zmienić struny, zlecić drobne poprawki lutnicze 

czy nastroić ukulele dziecku. Po drugie nie ma problemów  

z parkowaniem, bo centra handlowe mają pojemne parkingi,  

a kiedy panuje weekendowy tłok, w znalezieniu wolnego miej-

sca pomagają systemy sygnalizacyjne. W sklepie przy ulicy może 

być w tym problem. W końcu warunki. Wszystkie pomieszcze-

nia są klimatyzowane i zachowują wilgotność optymalną dla 

gitar, czyli około 45 procent. Ma to też znaczenie dla klientów, 

którzy w całym budynku odczuwają miły chłód latem, a zimą 

mają rozgrzane palce, by od razu przystąpić do testowania 

instrumentów.

Ponieważ centra handlowe uchodzą za miejsca raczej głośnie 

i niesprzyjające testowaniu instrumentów, w warszawskiej  
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Mx music

Przerwę w zakupach można wykorzystać  

na przetestowanie gitary, klawiszy lub wymianę strun.

Wygoda i wiedza
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Arkadii zmieniono lepszy handlowo punkt na pierwszym piętrze 

na lokal położony na drugim piętrze. Przechodzi tam znacznie 

mniej ludzi, ale stali klienci chwalą, że jest spokój i cisza.

Od prywatnego importu do detalu

Sieć sklepów zajmujących lokale w galeriach handlowych miała swe 

początki w przaśnych latach osiemdziesiątych. Wtedy Marian Brzó-

stowicz zaczął sprowadzać z Berlina Zachodniego instrumenty na 

potrzeby własnego zespołu, w którym był klawiszowcem. Wówczas 

nie było to rzeczą prostą, ponieważ należało mieć wizy i dewizy. Trze-

ba dodać, że polski rynek muzyczny przypominał wtedy pustynię, 

więc do rzutkiego klawiszowca zaczęli się zgłaszać muzycy spoza 

zespołu. Też chcieli grać na dobrych instrumentach. Szybko okazało 

się, że handel instrumentami może być sposobem na życie. W 1990 

roku powstała firma handlowa i pierwszy sklep w Poznaniu.

Wyprawy na targi branżowe umożliwiły podpisanie umowy 

dystrybucyjnej z Rolandem w 1992 roku. Od tej pory firma zajmo-

wała się handlem hurtowym, a poznański sklep najpierw stał się 

salonem wystawowym, a po podpisaniu umów z innymi sklepami 

było przetestować instrument w ciszy. Po znalezieniu takiego lo-

kalu przeszedł on gruntowną adaptację. Położyliśmy odpowiednie 

drewno na podłodze, zapewniliśmy optymalną akustykę wnętrz  

i wilgotność powietrza. Stworzyliśmy showroom, bo moim zdaniem 

klasyce należy zapewnić odpowiednie miejsce, oprawę i klimat.

Oprócz komfortu zakupu salon zapewnia też transport instru-

mentu do klienta, ustawienie we wskazanym miejscu i sprawdzenie 

czy gra. Marian Brzóstowicz zwraca na to uwagę, bowiem często 

miał do czynienia z klientami korzystającymi z usług standardo-

wych kurierów. Zdarzało się, że takie osoby otrzymywały  

w przesyłkach instrumenty uszkodzone w transporcie, ale musiały 

pokwitować odbiór przez obejrzeniem zawartości.

Internet jako dodatek

Jeśli ktoś nie może się wybrać do Mx music, może zrobić zakupy  

w internecie. Jest to dodatkowa działalność firmy, bo przede 

wszystkim koncentruje się ona na sklepach stacjonarnych. Wyni-

ka to z filozofii właściciela.

– Przez internet można kupić kuchenkę mikrofalową lub 

Sklepy 

• Sklep muzyczny Warszawa Arkadia

• Salon pianin i fortepianów Warszawa ul. Kaliska 23

• Sklep muzyczny Galeria Krakowska

• Sklep muzyczny Kraków ul. Basztowa 9

• Sklep muzyczny Poznań Stary Browar

• Sklep internetowy mxmusic.pl

przestał istnieć. Działalność dystrybucyjna trwała do czasu, gdy 

japoński gigant przeprowadził reorganizację w całej Europie 

i otworzył własne oddziały w każdym z krajów. Ponieważ inni duzi 

gracze mieli już swoich przedstawicieli na polskim rynku, osieroco-

na firma postanowiła się zająć sprzedażą detaliczną. Wtedy to,  

w 2003 roku, powstało Mx music. Najpierw był sklep na ulicy  

w Krakowie, początkowo pełniący funkcję showroomu Rolanda, 

potem pierwszy sklep w warszawskiej galerii Arkadia, a chwilę 

później krakowski sklep przeniósł się do Galerii Krakowskiej.

Nie tylko centra handlowe

Obecnie firma prowadzi trzy sklepy w galeriach, ale ma także pro-

pozycję dla klientów dysponujących czasem i chcących w spokoju 

i komfortowych warunkach wybrać instrument. Dla nich powstał 

w Warszawie salon pianin i fortepianów: miejsce, gdzie można 

spokojnie odsłuchać i porównać różne rodzaje instrumentów 

klawiszowych od fortepianów klasycznych przez hybrydowe po 

klawiszowe instrumenty elektroniczne. Znaleźć tam można także 

marimby i ksylofony. 

– Chcieliśmy mieć profesjonalny salon, dlatego nie mógł być  

w centrum handlowym – mówi Marian Brzóstowicz. – Warunkiem 

lokalizacji był łatwy dojazd i oddalenie od głównej ulicy, by można 

telefon, ale nie instrument muzyczny 

– stwierdza kategorycznie Marian 

Brzóstowicz. – Ostatnio w sklepie  

w Krakowie byłem świadkiem zakupu 

drogiej gitary. Klient rozmawiał ze 

sprzedawcami na temat niuansów: 

przystawek, cutawaya, sposobu gene-

rowania dźwięku. Przetestował kilka 

instrumentów. W końcu kupił gitarę,  

a do niej pokrowiec i tuner, bo wcze-

śniej nie wiedział, że mu się przy-

dadzą. Jednak był szczęśliwy także 

dlatego, że dostał mnóstwo informa-

cji. Podobnie zresztą jest ze strunami.  

W internecie klient kliknie takie, jakich używał od zawsze.  

W sklepie widzi ścianę strun i zaczyna fascynującą, trwającą 15 

minut rozmowę ze sprzedawcą o własnościach tych wykonanych 

z brązu fosforowego czy szlifowanych. Ten kontakt z drugim czło-

wiekiem jest bardzo ważny nie tylko przy zakupie instrumentów. 

Zdaniem właściciela Mx music bezpośredni kontakt ze  

sprzedawcą pozwala klientowi dowiedzieć się znacznie więcej  

i znacznie szybciej niż za pośrednictwem opisów zamieszczanych 

w internecie. W tym zresztą upatruje on szansy na przetrwanie 

sklepów muzycznych. W końcu wiedza jest bezcenna.

Dariusz J. Michalski

Komfortowe warunki testowania instrumentów klawiszowych (choć nie tylko)  

i spory wybór ich odmian zachęcają do odwiedzenia salonu pianin i fortepianów.

Marian Brzóstowicz  

także niekiedy testuje 

instrumenty. Na targach 

muzycznych.
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Pasek postępu

P
omimo milionów lat egzystencji człowieka na Ziemi  

i jego ewolucji nasza interakcja z otoczeniem pozostaje  

w zasadzie niezmienna. Ze światem zewnętrznym  

komunikujemy się za pomocą zmysłów. W połączeniu  

z umysłem pozwalają nam one analizować wszelkie bodźce  

i odpowiednio na nie reagować. Widzimy zagrożenie – walczymy, 

uciekamy lub udajemy trupa. Czujemy ukłucie – cofamy rękę. Za-

chowania typu akcja-reakcja to nasz chleb powszedni. Podobne 

zjawisko ma miejsce, gdy to my inicjujemy działanie. 

Cóż, Ameryki nie odkryłem. W dodatku popełniłem dość ama-

torski opis zjawisk, które są dużo bardziej skomplikowane. Chodzi 

mi jednak o jedną rzecz: czas reakcji. Wszystko dzieje się natych-

miast: zarówno akcja, jak i reakcja są w zgodzie z naszą naturą  

i rytmem. Wiemy, ile upłynie czasu, zanim ręka cofająca się przed 

czymś ostrym przestaje boleć. No dobrze, ale jaki to ma związek  

z muzyką i technologiami jej produkcji?

Grając, produkując, miksując czy śpiewając, działamy  

w pewnym rytmie, nie tylko muzycznym. Uderzając w strunę lub 

klawisz, natychmiast słyszymy reakcję i na jej podstawie działamy 

dalej. Jeśli miksujemy, podczas kręcenia pokrętłem panoramy lub 

przesuwania suwaka poziomu sygnału słyszymy rezultat naszych 

działań i podejmujemy dalsze decyzje. To właśnie rytm, o który mi 

chodzi. A teraz wejdźmy do wirtuala.

Technologia cyfrowa jest wspaniała. Komputery, internet, 

smartfony. W dodatku coraz częściej w chmurze, czyli gdzieś dale-

ko, na innym komputerze. Cała komunikacja między urządzeniami, 

a co za tym idzie także ludźmi, wymaga przesyłania sygnałów i ich 

cyfrowej obróbki. To wszystko trochę trwa. 

Każda wizyta w internecie składa się w dużej części z oczekiwa-

nia na załadowanie strony lub ściągnięcie pliku. Te chwile to takie 

swoiste „zawieszanie” się naszego naturalnego mechanizmu akcji 

i reakcji. Nawet lokalna rozmowa przez telefon komórkowy nie 

jest do końca w czasie rzeczywistym, nie mówiąc już o rozmowie 

międzykontynentalnej. Pewnie każdy nie raz uśmiał się, oglądając 

próby rozmowy redaktora w studiu wiadomości z reporterem na 

drugim końcu świata. Po zadanym pytaniu interlokutor wyglądał 

przez parę chwil, jakby nie do końca łapał, co się do niego mówi,  

a on po prostu jeszcze nic nie usłyszał. 

A teraz przenieśmy się do wirtualnego studia nagrań pełnego 

cudownych software’owych wynalazków w postaci aplikacji DAW 

(Digital Audio Workstation) oraz instrumentów i efektów. Podczas 

pracy nad prostym projektem na w miarę nowoczesnym kompute-

rze nie zauważamy opóźnień w grze na żywo. Jednak wraz  

z dodawaniem kolejnych elementów zaczynamy zauważać wysiłek, 

jaki procesor wkłada w przeliczenie wszystkich zadań i albo sprzęt 

się zawiesi, albo musimy zwiększyć bufor, czyli po prostu wprowa-

dzić opóźnienie (latencję). Ostatnio miałem okazję popracować na 

hiperwydajnym komputerze najnowszej generacji, ale po dodaniu 

kolejnego instrumentu wirtualnego doprowadziłem go do powyż-

szej sytuacji. No nie dał rady… I czar prysł. Wygląda na to, że nie 

zbudowano jeszcze maszyny (w sensownej cenie), która pozwoli 

obcować z realnym instrumentem wirtualnym.

W takich sytuacjach doskonale rozumiem zwolenników ana-

logu. U nich wszystko odbywa się z prędkością światła. Nie muszą 

tworzyć ze swoim warsztatem pracy wspomnianej pary redaktor-

-reporter. Oni są, dosłownie, w jednym studiu. Dzięki temu znika 

bariera, ten cholerny pasek postępu, który często doprowadza do 

szału i wprowadza stres związany z niepotrzebnym oczekiwaniem. 

Oczywiście jednym to przeszkadza bardziej niż innym, ale w pełni 

popieram tych, którzy – bez kwestionowania wygody i jakości cyfry 

– wolą pozostać w analogu i odbierać swoją pracę nie tylko słuchem 

i wzrokiem, ale też dotykiem. Jeśli dzięki temu ich produkcje arty-

styczne są lepsze, to nic nikomu do tego.

Piotr Dygasiewicz

W dyskusji na temat wyższości sprzętu nad oprogramowaniem (i odwrotnie) 
pada wiele argumentów po obu stronach. Ostatnio po raz kolejny naszła mnie 
dość filozoficznie zaangażowana myśl dotycząca szerszej relacji człowiek-
-maszyna, która w pewnym stopniu dotyczy sporu hardware-software.
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