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Traditionelt set, så har indgangen i et nyt
år givet os mulighed for at kunne afsætte
lidt mere tid til at trække vejret og komme
til hægterne efter en hektisk årsafslutning.
Ikke bare arbejdsmæssigt, men også privat.
Dage med julehygge og familiær samvær -
og en nytårsfest som, efter som alderen
trykker mere og mere, bliver et mere og
mere tidkrævende projekt at restituere fra –
det hele tager tid.

Sådan skulle indgangen til 2017 i midlertid
ikke blive.

 
 

d&b audiotechnik

 

Den rødglødende december måned skulle dog
vise sig at trække sine spor langt ind i 2017.
Der har været system-installationer der skulle
optimeres og trimmes - herunder installationen
af d&b audiotechnik V-systemer i DR's
Koncertsals Foyer (også kaldet ”Studie 1”), i
det nyindrettede Tøjhuset i Fredericia og i
Baltoppen i Ballerup.

Med Aarhus' udnævnelse til Europæisk
Kulturhovedstad 2017 skal der nok blive travlt på kultursiden i den Jydske hovedstad – og
der bliver masser af aktivitet på de lokale venues.

I skrivende stund er Y-systemet på Hermans i Tivoli Friheden ved at blive optimeret og
trimmet en sidste gang. Array Processeringen, og de muligheder den giver, skal udnyttes
optimalt på lydsystemet i den Aarhusianske forlystelsespark.

Ligeledes i Rytmisk Sal i Musikhuset, Aarhus optimeres det nyinstallerede V-system
med Array Procceseringen til at yde optimalt.

 

Læs mere om d&b's Array Processing

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/766293/share/
http://www.alfaaudio.dk/2015/04/27/arrayprocessing-fra-db-audiotechnik/


Radial BT-Pro - UPDATE

 

En føljeton – og en længere en af slagsen. Vi
havde faktisk sat næsen op efter levering af
første sending af vidunderet i starten af
december, men det holdt ikke stik. Det viste
sig bare at være endnu et håb om levering
der brast...

Men så her tidligere i dag skete der noget.
For en times tid stod der en stor papkasse
her midt på bordet - men der var ikke rigtig
nogen der turde åbne den. Skulle man tro
følgesedlen, så skulle den være proppet til
randen med Radial BlueTooth DI-bokse.
Måske julen bare falder tidligt i år?

 ...og det gjorde den!
 
Lo and behold!!!
En hel bunke BT-Pro'en er netop
landet - og de fleste er sendt
afsted til længselsfulde kunder.
Næsten et år har vi ventet på
disse! Der er stadig en lille
håndfuld på lager - indtil næste
sending lander. Først til mølle!

 
 
 

Læs mere om Radials BT-Pro BlueTooth DI-box

Stor succes med DPA tromme-seminar i Vejle
Musikteater

 

I den forgangne måned bød vi, i
samarbejde med Bo Brinck og Rune Slot fra
DPA Microphones, på et
trommeproduktions-seminar i Musikhuset
Vejle. Fokus var på mikrofonteknikker. Ikke
bare hvordan vi gør – men meget vigtigere
hvorfor vi gør det vi gør. Gør vi det af de
rigtige grunde eller fejlfortolker vi faktisk teorien og udvikler teorier der ikke helt holder
vand?

http://www.radialeng.com/btpro.php


Der blev snakket meget, fortalt røverhistorier, spurgt og forklaret - og nørdet endnu
mere. Vi er sikre på, at de fremmødte ikke blot var godt underholdt, men også forlod
seminaret oplyste og klogere på mikrofonkarakteristikker, dynamik, proximity effekt, off
axis respons og mikrofonteknik generelt. En hel del havde helt tydelige ”aha-oplevelser”.
Mission accomplished!

Tak til Bo og Rune - og alle de fremmødte interesserede.

 
Læs mere om tidligere afholdte seminarer med DPA Microphones.
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http://www.alfaaudio.dk/2016/06/03/dpa-masterclass-i-mikrofonteknik-og-instrumentforstaerkning/
https://www.alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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