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Vidensdeling og oplevelser

Mens vi sidder og venter på at sommeren i år kommer til at arte sig som den foregående,
kan vi tage lidt forskud på glæderne med den kommende tids helligdags-ræs. Alle de
største produktnyheder er efterhånden afsløret på forårets messer, så da vi nu ikke har
flere overraskelser i ærmerne, vil vi gerne bruge tiden på at blive lidt klogere på mere
tekniske detaljer sammen med jer.

Vi har netop, i samarbejde med Gobo og Luminex, afrundet et todages audionetværk
kursus i Rødovre. Vi takker for deltagelsen og interessen. Vi har opfølgende kurser i
støbeskeen, så der vil  følge mere info. 

 

Log ind på Alfa Audios eventkalender her

d&b audiotechnik KSL demo på Portalen i Greve.

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/924161/share/
https://www.alfaaudio.dk/kurser-seminarer-og-workshops/


 

Næste programsatte kursus i kalenderen løber af stablen torsdag d. 14. maj på Portalen i
Greve.

ETP (European Tour Production) har netop fået leveret deres nyerhvervede KSL system og
er nu klar til at levere endnu mere vellyd til produktioner landet over. Systemet bliver stillet
til rådighed på Portalen i Greve. Her vil Jonas Wagner fra d&b præsentere det og gå dybere
ned i de forcer det byder på.

Deltagelse i arrangementet kræver tilmelding, som kan ske på nedenstående link.

 

Invitation til KSL demo

...og i hele ræset om at lære mere eller blive bedre til at gøre det vi gør, hvad end det er at
formidle lyd eller holdninger, så lad os lige huske på, hvad det hele drejer sig om.
Oplevelser.

 

http://www.alfaaudio.dk/wp-content/uploads/2019/05/KSL-invitation.pdf
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