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Julesulet har sat sig, der er kommet bund i
opvasken, der er blevet samlet
nytårsraketter sammen i haver og gader –
og alkoholpromillen tillader igen at der
med god samvittighed kan føres vogntøj.
Al postyret er overstået og forhåbentligt
har alle haft en festlig nytårsaften uden
uheld der sætter naturlige begrænsninger for brug af ti-finger
maskinskrivningssystemet.
Dette nyhedsbrev er spækket med nytårs-nyheder, længe ventede leverings-updates
og invitation til DPA mikrofonseminar i Vejle, samt en slutspurt på d:vote 4099 touring
kit kampagnen. Alt i alt en god start på det nye år. Vi glæder og til at se hvad branchen
kan byde på i løbet af 2017. Allerførst har vi samlet et lille udpluk af d&b audiotechnik
og Alfa Audio's bidrag til branchen i året der gik.

d&b audiotechnik case studies 2016
VEGA, København
”Det er en kontinuerlig ambition for
VEGA at skabe optimale lydoplevelser

for husets koncertgæster, og for de
udøvende musikere perfekte forhold at
udfolde sig i. En opgradering af vores
lydanlæg har længe stået øverst på
ønskelisten...” var ordene fra VEGA's
administrerende direktør, Steen
Jørgensen.
Det eksisterende Q-system havde tjent Store VEGA trofast i mere end et ti år og var
modent til udskiftning/opgradering. Med Tuborgfondets støtte blev dette en realitet og
valget faldt på et d&b V-system med linearrays til både main og balkoner. Bunden bliver
nu håndteret af et potent subarray med 9 V-GSUBs distribueret på tværs under
sceneforkanten. Dækningen med et sub-array gør, at alle på gulvet har et egalt respons
over hele frekvensspektret - og i samme omgang også et ensartet lydtryk - således kan
alle gæsterne høre FOH-teknikerens produktion. Democracy for listeners!
I samme ombæring blev systemet på Lille VEGA opgraderet til et d&b V-pointsource
system med et mindre sub-array.

Læs mere om den gode lyd i VEGA

Hermans, Tivoli Friheden, Aarhus
Et inderligt ønske om at mindske genen hos naboerne til koncertsalen Hermans gjorde,
at Tivoli Friheden begav sig ud i mangfoldige tests og målinger på forskellige
højttalersystemer. Efter lange overvejelser faldt valget på et d&b Y-system med V-serie
subs. De cardioide V-subs præsterede, sammen med to veltrimmede Y line arrays med
Array Processering, at mindske støjgenerne hos naboerne med mere end 10dB!

Musikkens Hus, Aalborg
I starten af december fik Musikkens Hus i Aalborg leveret deres nye d&b V-system. Seks
V8/12 toppe pr. side og fire J-INFRA subs til at håndtere endnu dybere frekvenser end de
eksisterende V-subs. Power to the people!

Musikhuset, Aarhus
Musikhuset i Aarhus ønskede et opgradering af lydsystemet i Rytmisk Sal. Et kraftigere
system, men i særdeleshed et system der kunne dække salen bedre - og lige inden
årsskiftet leverede Alfa Audio nyt d&b-system til salen. Ligeledes her blev det til et Vsystem med tolv toppe. Bunden i salen bliver fremover håndfast håndteret af et subarray
bestående af otte V-subs.
I samme åndedrag er Musikhuset blevet udstyret med et komplet setup med 30 stk. DPA
d:vote 4099 til liveperformances med symfoniorkester. Der er hermed sikret et fortsat
solidt fundament for koncertoplevelser i særklasse i Nordens største koncerthus.

Touring med V-pointsource
Som det fremgår af ovenstående udpluk fra listen over installationer i 2016, så er d&b Vsystemet, der nu har 4 år på bagen, blevet fantastisk godt modtaget. Det samme gør sig
gældende for V-seriens pointsource udvidelse med V7P og V10P, der siden lanceringen i
efteråret 2015 er blevet go-to i udlejningsbranchen. Sound & Light, Lydvæsenet,
Proshop Europe, Jesperlyd, Allround Lyd & Lys og Teater & Lydteknik er alle flittige
brugere af V7P'eren - som udover at være helt utroligt vellydende, er en af de kraftigste
pointsourcekasse nogensinde produceret.

Dyk ned i flere case-studies under "projekter" på hjemmesiden

DPA mikrofonseminar i Vejle Musikteater d. 24. januar
Hermed link til officiel invitation til DPA mikrofonseminar i Vejle d.24. januar fra 9.3015.30. Der kommer til at stå trommeproduktion og mikrofonteknik på skemaet når Bo
Brinck og Rune Slot fra DPA Microphones udøser tanker, tricks, tips og anekdoter fra
den virkelige verden :-)

Link til invitation

DPA d:vote 4099 kampagne - indtil 13.januar.

Kampagnen med deals på DPA d:vote-kits er gældende til og med 13. januar 2017.
d:vote kits kan fås med enten 4 stk.(VO4) eller 10 stk.(VO10) 4099'ere, samt
assorterede instrumentclips, så de kan monteres på forskellige instrumenter. Ydermere
kan man vælge mellem rock-kits med 4099'ere med lav følsomhed, eller classic-kits
med høj følsomhed.
Køb et VO10-kit og få en 2011C med gratis (listepris 4.995kr ex. Moms).
Køb et VO4-kit og få 750kr rabat på listeprisen PLUS én af hver af de 3 nye d:vote
instrumentclips med gratis (SM4099 Stand Mount, CM4099 Clamp Mount og AC4099
Accordion Clip).
Få mere info om DPA's d:vote kampagne

Radial nyheder
Radial mPress & EXO-POD;
Radial mPress er et modulært og
fuldt analogt distributionssystem til
brug ved pressekonferencer.
Mainframen mPress er udstyret med
2 mikrofonindgange med limiters og
8 mikrofon-/linieudgange. Ved større
konferencer kan der udvides med et
antal Exo-Pods, der hver især har 10
XLR-udgange og 4 minijack udgange. Op til 4 EXO-POD's kan daisychaines med et
mikrofonkabel fra hver af mPress'ens 8 udgange – hvilket i yderste instans gør, at
mPress'en kan splitte det indkomne signal ud i op til 320 mikrofonlinier samt 128

recorder-linier på minijack.
For at eliminere risikoen for brumsløjfer har samtlige udgange på både mPress og ExoPod transformer-isolerede outputs.
En 1kHz testtone gør det nemt, at indstille referenceniveauer på eksterne apparater.
For at simplificere setuppet er der ydermere en stereoindgang til et separat
audiosignal, som kan afvikles over et PA-system, såvel som der kan ske monitorering
på høretelefoner.
mPress og EXO-POD er på lager og klar til levering.

Læs mere om Radial mPress og EXO-POD.

Radial Catapult;
Catapult'en kan, i al sin enkelthed,
transmitte/receive 4 analoge eller AES
digitale signaler via et CAT5-kabel.
Ideelt til remote-stageboxe på store
scener eller ved brug af eksisterende
installerede Ethernet-linier.
Catapult fås i 3 udgaver. TX4M/RX4M til
mic-level signaler, TX4L/RX4L til linelevel signaler og i en TX4/RX4-version.
De to første (M og L versionerne) er
med isolerede udgange.

Læs mere om Radial Catapult-produkterne

Radial BT-Pro;
En BlueTooth DI-box? Det er det nye sort! Den
kommer til ligge øverst i enhver housebox – ja,
måske endda til at sidde komfortabelt mellem
gaffa-tape og leatherman i mixerpilotens bælte?
Længe ventet har den været og vi har haft
mistanke om, at det var en af de ting der var for
godt til at være sandt – og så rent faktisk ikke var
sandt. Vi har mange ordrer på disse og dermed
mange kunder der venter på levering. De seneste
prognoser siger, at første sending lander i
slutningen januar, men erfaringen dikterer at intet
er sikkert. Vi satser og tror fortsat på, at de ikke er lavet af unobtainium.

Læs mere om Radial BT-Pro

Audix nyheder
Audix Performance Series
Wireless;
Audix har i 2016 lanceret Performance
Series trådløse systemer (R41, R42, R61
og R62).
I R40-serien, såvel som R60-serien, er
det uhyggeligt nemt at parre sender og
modtager!
Begge serier byder på single channel og
dual channel modtagere. Begge serier
tilbyder ligeledes de samme sendere;
håndholdte med OM2, OM5 eller VX5 kapsler, samt beltpacks med eller uden headsets.
R41/42 har over 106 forudindstillede frekvenser, samt 32MHz båndbredde, op til 16
systemer samtidigt og en rækkevidde på over 90 meter.
R61/62 tilbyder 207 presets, 64MHz båndbredde, op til 20 samtidige systemer, ikke
mindre end 2.560 justerbare frekvenser og 135 meters senderækkevidde!
...og for at det ikke skal være helt løgn, så har Audix netop bebudet, at der er et
trådløst in-ear monitorsystem på vej. Mere om det senere.

Læs mere om Audix wireless systemer
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