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Oferta
Nagłośnienie
Oferujemy profesjonalne nagłośnienie koncertów zarówno plenerowych jak i klubowych oraz
wszelkich wydarzeń typu konferencje, bankiety, widowiska sportowe. Dysponujemy sprzętem
odpowiednim do każdego rodzaju wydarzenia. Jesteśmy w stanie zaproponować
nagłośnienie zarówno przy wykorzystaniu systemu wyrównanego liniowo jak i zestawów
szerokopasmowych dostosowując się zawsze do preferencji i potrzeb klienta. Przy realizacji
koncertów korzystamy m.in. z nagłośnienia renomowanych firm TW Audio oraz Renkus-Heinz
używając dodatkowo potężnych wzmacniaczy firmy Powersoft. Konsolety wykorzystywane
do miksowania koncertów to najwyższe serie z oferty firmy Yamaha. W razie potrzeby
wykorzystujemy procesor wielozadaniowy również firmy Yamaha.
Nagrania
Oferujemy nagrania Live przy okazji koncertów zarówno wspomaganych systemem
nagłośnienia jak i akustycznych koncertów klubowych, bądź też koncertów muzyki
klasycznej. Nagrania te możemy realizować poprzez podebrznie rozdzielonych sygnałów
wykorzystywanych do nagłośnienia jak i poprzez stworzenie niezależnego systemu rejestracji
z wykorzystaniem dodatkowych mikrofonowych systemów wielokanałowych. Możliwe jest
również łączenie obydwóch systemów rejestracji w celu uzyskania jak najbardziej
zadowalających efektów.
Nagrania studyjne realizujemy w profesjonalnie zaadaptowanym studio z oddzieloną
reżysernią umożliwiającą odsłuch dalekiego pola, bliskiego pola oraz w systemie
wielokanałowym 5.1. Rejestracja wykonywana jest przy wykorzystaniu najwyższej klasy
mikrofonów (m.in. Neumann, Shure, Sennheisser, AKG, Octava) oraz przedwzmacniaczy
mikrofonowych (m.in. SSL, RME, Focusrite). Wszystkie nagrania wspierane są dodatkowo
wieloletnim doświadczeniem muzycznym i technicznym.

W studio pracujemy również z lektorami, zajmujemy się udźwiękawianiem spotów
reklamowych, filmów oraz oferujemy wykonanie nagrań dźwięków specjalnych na potrzeby
konkretnych projektów (możemy na przykład wykonać bibliotekę dźwięków do gry
komputerowej lub filmu). Stosowany przez nas system rejestracji to Pro Tools.
Oświetlenie
Podstawą każdego widowiska jest nadanie mu niepowtarzalnego klimatu, nastroju. Aby
uzyskać taki efekt należy odpowiednio dobrać oświetlenie do rodzaju wydarzenia. W doborze
oświetlenia kierujemy się wymaganiami scenograficznymi jak i tematem przewodnim danej
imprezy. Jesteśmy w stanie zapewnić oświetlenie na imprezę muzyczną, koncert akustyczny,
wernisaż, pokaz mody, premierę samochodu, kabaret, dyskotekę oraz na wiele innych
wyszukanych przedsięwzięć. Podczas doboru oświetlenie jesteśmy w stanie stworzyć kilka
opcji aranżacji oświetlenia od najprostszych poprzez ogromne instalacje oświetlenia.
Konsultacje akustyczne
Oferujemy pomoc przy wielu tematach związanych z akustyką. Prowadzimy konsultacje w
zakresie adaptacji akustycznej pomieszczeń (zarówno pomieszczeń odsłuchowych/
studyjnych jak i biurowych, wymagających komfortowych warunków pracy bez hałasu).
Ponadto chętnie zajmujemy się rownież wsparciem w zakresie doboru odpowiedniego
sprzętu elektroakusycznego do konkretnych zastosowań.

