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In de afgelopen jaren heeft de geluidstechniek een enorme
vlucht genomen. De introductie van Midi als wereldwijd com
municatie protocol tussen computers en synthesizers maakte het
voor een grotere groep mensen mogelijk om zich bezig te hou
den met componeren en musiceren. De ontwikkeling van digitale
geluidsdragers zoals de Compact Disc, de Digitale Audio Tape
(DAT) en andere digitale technieken, hebben voor een stroom
versnelling gezorgd op het gebied van geluidsbewerking. Deze
technieken hebben ook invloed gehad op het werken in een stu
dio. Het maken van muziek voor een plaat of CD of het nasyn
chroniseren van video en film zijn echter niet sterk veranderd.
Nog steeds ben je, voordat je aan het maken van het eigenlijke
produkt toekomt, bezig met het vooraf uitwerken van een com
positie, met oefenen en met organiseren. In de studio worden
nog steeds de produkties afgemaakt en telkens wordt er door alle
belanghebbenden veel belang gehecht aan de kwaliteit van de
opnames en het eindprodukt, de mastertape.

De introductie van een groot aantal nieuwe technieken heeft
voor de nodige veranderingen in het produktieproces binnen een
studio gezorgd. Voor sommige mensen zal dit boek een kennis
making kunnen betekenen met de huidige studiotechnieken, voor
anderen is het misschien een (hernieuwde) kennismaking met de
veranderingen in de afgelopen tien jaar.
De groep potentiële studio bezoekers is de afgelopen tijd
gegroeid. Door de daling van de prijzen van synthesizers, sam
plers en computers werken veel mensen thuis met een eigen (stu
dio) set up. Wanneer je met muziek die thuis gecomponeerd is
een studio in gaat, dan moet die compositie aan bepaalde (pro
grammeer) eisen voldoen wil je, eenmaal in de studio, efficiënt
kunnen werken.
De toepassing van Midi apparatuur heeft ervoor gezorgd dat
pre-produktie van een stuk muziek voordat je een studio ingaat
noodzaak is geworden. Uiteraard zijn er veel muzikanten die
zonder gebruik van Midi hun muziek maken, maar ook zij krij-
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gen vroeger of later te maken met nieuwe technieken, die op een
of andere manier hun muziek binnen een studio kunnen beïn
vloeden.
Dit boek is geschreven vanuit de praktijk en is min of meer
ontstaan uit een soort onvrede van de auteur met een aantal
aspecten van het studioleven. Als technicus heeft hij de laatste
jaren aan een groot aantal projecten meegewerkt, waarbij meer
dan eens de sessies anders liepen dan gepland.

De oorzaak van de problemen blijkt meestal te liggen in oner
varenheid en onwetendheid van muzikanten, producers en artie
sten. Meer dan eens blijkt een slechte voorbereiding de oorzaak
te zijn van ellende en vertraging.
Dit boek bevat informatie en richtlijnen voor muzikanten,
componisten en producers. Stap voor stap wordt, vanaf het
opnemen van de eerste noten tot en met het presenteren van het
eindresultaat, bijvoorbeeld van een demo-tape aan een platen
maatschappij, het studioproces behandeld. Het accent zal daarbij
liggen op de voorbereiding, de zogenaamde pre-produktie. Het
belang ervan zal de lezer ongetwijfeld duidelijk worden bij het
doornemen van dit boek.
Het boek moet zoals gezegd gezien worden als een leidraad.
De schrijver pretendeert niet de absolute waarheid in huis te heb
ben. Het componeren, spelen en mixen van muziek in een studio
is immers een zeer persoonlijke zaak. Er zijn geen vaststaande
wetten en gebruiken aan te geven die altijd en overal geldig zul
len zijn. Het leren werken in een studio op basis van dit boek
staat gelijk aan een schriftelijk cursus zwemmen. Dit boek
bewijst pas ten volle zijn nut indien je op enigerlei wijze kans
ziet de inhoud te toetsen aan eigen ervaringen.

Het succes van een studiosessie komt ook niet louter voort uit
het volgen van technische en formele regels, maar vooral ook uit
enthousiasme, een juiste houding en een gedreven motivatie.

Ik hoop via dit boek de studiowereld en haar klanten dichter
bij elkaar te brengen. Het verschijnen van dit boek was mede
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HOOFDSTUK 1
DE STUDIO IN PERSPECTIEF

In dit hoofdstuk zal ik op een globale wijze het ontstaan van
de huidige studio uiteenzetten. Gaandeweg zal duidelijk worden
hoe het basisconcept van de meeste hedendaagse geluidsstudio’s
tot stand gekomen is.
Vanaf de introductie van de phonograaf in 1877 door Edison
kan men spreken van de eerste studio’s. De phonograaf is het
eerste apparaat dal in staat was om geluid vast te leggen en daar
na meerdere malen weer te geven.

phonograaf, Sr. Monarch uit ca. 1908
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De eerste phonograaf bestond uit een rol waar aluminium-fblie
op geplakt was. Geluid dat de hoorn binnenkwam werd door een
membraan en een naald direct omgezet naar een groef op de rol.
Bij het afspelen van de rol langs dezelfde naald hoorde men uit
de hoorn het opgenomen geluid weer terug. Met dit apparaat was
het voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid mogelijk
om geluid vast te leggen. Dit is op zichzelf een fascinerend
gegeven als je bedenkt dat evenals de fotografie, de geluidsregi
stratie een relatief jonge techniek is in vergelijking met bijvoor
beeld het schrift. Een nadeel van geluidsregistratie met behulp
van de phonograaf was de beperkte dynamiek, waardoor het
ruisniveau van de opnames hoog was.
De dynamiek is een verhouding, meestal opgegeven in tienden
van decibels, die het verschil aangeeft tussen het zachtst en het
hardst op te nemen signaal. Wordt ook wel met de term
signaal!ruis verhouding aangeduid. Het zachtst op te nemen sig
naal is een signaal dat net niet in de ruis van bijvoorbeeld de
band verdwijnt. Het hardst op te nemen signaal is het signaal
dat net niet vervormt.

De aluminiumfolie werd al snel vervangen door was. Een
grote verbetering was de vervanging van de rol met was door een
vlakke schijf in 1887. Deze schijf, de voorloper van de huidige
grammofoonplaat, was makkelijker te reproduceren (=kopiören)
dan de rol met een waslaag.
Om geluid op te kunnen nemen was het noodzakelijk dat het
geluid in kant en klare vorm aan de hoorn, waarachter zich de
snijnaald bevond, werd aangeleverd. Kortom een opname van
een orkest betekende voor de muzikanten oefenen tot ze ‘fout
loos’ konden spelen. Vervolgens werd het orkest in een spe
ciale opnamekamer geplaatst, waarbinnen zich eveneens de
phonograaf bevond. De technicus plaatste de snijnaald aan het
begin van de masterschijf of rol en na de phonograaf te hebben
gestart kon de dirigent gaan aftellen voor de eerste take. De
opname van een single kon dus met een beetje geluk in drie
minuten afgerond zijn, maar kon evengoed dagen duren. De
opnamekamer, soms enigszins akoestisch aangepast met
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Dr. Harry F. Olson at the keyboard and Mr. Herbert Belar at the control panel operate RCA's
'Electronic Music Synthesizer', developed at the David Samoff Research Centre of RCA, Priceton, N J.
The function of the instrument is basically two-fold: to synthesize familiar sounds and to create an ultimated range of tone variations. It has a capacity for originating endless varieties of rhythms.
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behulp van gordijnen en panelen, kan ‘de eerste studio’
genoemd worden.

De eerste studio’s waren vrij eenvoudig van opzet vergeleken
met huidige ontwerpen. De opname-apparatuur bevond zich
soms in dezelfde ruimte als de muzikanten. Dit bracht met zich
mee dat geluiden die door de nog primitieve apparatuur werden
voortgebracht een storende invloed konden hebben op de opname.
Bovendien was er niet de mogelijkheid om achteraf de balans
van het orkest te corrigeren, dus moest men vooraf en tijdens de
sessie de balans van de instrumenten bijstellen. Dit gebeurde bij
voorbeeld door de muzikanten van stoel te laten wisselen of ze te
verplaatsen, ten opzichte van de phonograaf.

De introductie van de magnetische tape, voorafgegaan door de
draadrecorder, zo’n vijfenveertig jaar geleden betekende een vol
gende stap op weg naar de huidige studio. Niet langer was men
gebonden aan de beperkte dynamiek van de direct gesneden gram
mofoonplaat. De opnamesessies konden vrij snel achter elkaar
plaats vinden. Door slechts de tape te vervangen was men klaar
voor de volgende take. Bovendien waren tapes, zeker toen de kwali
teit ervan verbeterde, beter houdbaar zodat ze ook dagen later terug
geluisterd konden worden. Men kon dan nog besluiten om de opna
me over te doen, voordat de plaatproduktie op gang gebracht werd.
In de zestiger jaren deed de meersporenopname zijn intrede.
De meersporen- of multitrackrecorder maakte het mogelijk om
de opname in gedeeltes te verrichten. Muzikanten konden zich
volledig op hun partij concentreren en je kon bovendien meer
aandacht besteden aan de manier en de plaats van opnemen. Het
werd immers mogelijk om eerst de drummer op te nemen,
geplaatst in een ‘dode kamer’ gevolgd door een opname van de
gitarist, geplaatst in een hal. De sporen konden bovendien na
afloop apart behandeld worden.

Met de introductie van de meersporen recorder deed de eindmix als extra stap in het opnameproces zijn intrede. De eindmix
en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de mengtafel
vroegen om een andere benadering van de bouw van de controle-
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kamer. Tot dan toe kon je volstaan met een kleine ruimte waar
een recorder opgesteld stond. Daarvoor bevond de opname
apparatuur zich zoals gezegd vaak in de opnameruimte zelf.

o

: : :
meersporen recorder

De mix of eindmix bestaat uit het in balans brengen van ver
schillende geluidsbronnen (instrumenten, zang etc.) en het masteren van het eindresultaat op een twee-sporenrecorder. Er zijn
twee sporen (linker- en rechterkanaal) nodig om stereo-effecten
die in de eindmix aangebracht zijn, apart te kunnen registreren.
De master wordt meestal in een speciaal daarvoor ingerichte
studio, omgezet naar een formaat dat geschikt is voor grootscha
lige reproduktie van de muziek, bijvoorbeeld op CD.
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In de begintijd van de meersporentechniek had men slechts de
beschikking over vier en later acht sporen. Dit betekende dat je
een tussenmix moest maken om weer sporen vrij te maken voor
nieuwe opnames. Op deze wijze werden bijvoorbeeld de albums
van de Beatles, vanaf Sgt. Pepper, geproduceerd.
OPNAME
MASTER

MUZIEK

VROEGER

MEERS POREN
RECORDER

MUZIEK

OPNAME
2 SPOREN

E1NDMIX

MASTERING
VOOR LP

11
TUSSENM1X

ZESTIGER JAREN

MEERS POREN
RECORDER

MUZIEK

EINDM1X

MIDI MUZIEK

TEGENWOORDIG
het opnameproces vroeger, in de jaren zestig en nu
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De eindmix en de meersporen opnametechnieken hebben het
opnameproces verlengd. Het eindeloos overnieuw op kunnen
nemen van bijvoorbeeld de zang heeft tot gevolg dat de opnames
steeds meer tijd in beslag kunnen nemen. Ook de eisen die aan
het eindprodukt gesteld worden zijn steeds hoger geworden.
Personen die vocaal of instrumentaal niet zo sterk zijn kunnen,
mits er voldoende tijd is, uit bijvoorbeeld verschillende takes
toch een aardig partijtje samenstellen. Door de introductie van
nieuwe technische faciliteiten is het mogelijk geworden het
opgenomen of op te nemen geluid in steeds grotere mate te kun
nen manipuleren en te controleren.
De taak van een studio is in de loop der tijd ondanks alle tech
nische ontwikkelingen in grote lijnen hetzelfde gebleven. In dit
boek zullen we de volgende definitie van een studio als uit
gangspunt nemen:
Een studio is een werkruimte waar zich faciliteiten bevinden
die het mogelijk maken om hoorbaar geluid onder controle te
brengen en te registreren, met als doel dit geluid, eventueel na
bewerking, weer te kunnen reproduceren.

Deze definitie is veelomvattend maar geeft mijns insziens wel
de essentie van de studio weer. Tot op heden bieden studio’s in
de meeste gevallen faciliteiten om opnames te maken die in de
vorm van een geluidsdrager, zoals de Compact Cassette, de lang
speelplaat, de Compact Disc of Video verkocht kunnen worden.
Maar behalve deze min of meer commerciële kant, kan een stu
dio ook een verzamelplaats en/of oefenruimte zijn voor muzi
kanten of een research-functie hebben.
In het algemeen zijn de mengtafel, de meersporen recorder, de
introductie van de transistor en de digitale techniek, de verbete
ring van de microfoons en de ontwikkeling van akoestische tech
nieken van groot belang geweest voor de huidige werkwijze in
en inrichting van een studio. In het kort zullen we nu de invloed
van deze factoren voor de studio bespreken. Op deze manier kan
de huidige werkzwijze in de studio in het juiste perspectief
geplaatst worden.
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Microfoontechniek
In een studio zijn microfoons de eerste schakel op weg naar de
registratie van geluid. Oorspronkelijk had de hoorn van een phonograaf als doel geluid uit de eromheen liggende ruimte op te
pikken. Deze functie werd overgenomen door de microfoon.
Hoewel het principe van de microfoon nauwelijks veranderd is,
zijn er in de loop van de tijd verschillende soorten microfoons
ontwikkeld, elk met hun eigen toepassingsgebied. De kwaliteit
van een microfoon wordt meestal vastgesteld aan de hand van de
weergave karakteristiek. Hoe meer het signaal dat door de
microfoon wordt afgegeven lijkt op het geluid dat opgenomen
wordt, des te beter is de microfoon inzetbaar voor de ‘natuur
getrouwe’ weergave van een geluidsbron.

1. De eerste microfoons
De eerste microfoontypes waren de carbon (koolstof) en de
keramische microfoon. De carbon microfoon werkt met behulp
van korrels koolstof om geluidsdruk om te zetten in een elektri
sche stroom.
Bij een keramische microfoon wordt deze taak overgenomen
door een keramisch element. Dit type microfoon was vooral
populair vanwege de hoge impedantie.
De carbon microfoon komt men nog wel tegen in telefoons
omdat de beperkte weergave karakteristiek en de altijd aanwezige
vervorming van het telefoonsignaal de verstaanbaarheid van een
stem niet in de weg staan.

2. De dynamische microfoon
Deze bevat een element dat zich in een constant sterk magne
tisch veld bevindt. Het element zit vast aan een dun elastisch
membraan. Wanneer dit membraan door geluidsgolven in trilling
gebracht wordt, beweegt het element (coil) zich in het magne
tisch veld heen en weer. Door deze beweging wordt er een klein
stroompje opgewekt welke op bijvoorbeeld een tape vastgelegd
kan worden. Het op de juiste wijze versterken van dit signaal
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levert het geluid op dat oorspronkelijk het membraan van de
microfoon in trilling bracht.

De dynamische microfoon heeft als voordeel dat de construc
tie ervan redelijk stevig is en dat deze dus voor live gebruik
onder ‘zware’ omstandigheden inzetbaar is. Nadeel is dat door
de relatieve mechanische traagheid van het element en het mem
braan een rechte weergave karakteristiek nauwelijks mogelijk is.
In studio’s worden deze microfoons vaak ingezet vanwege een
gewenst ‘bij-effect’ zoals een lichte vervorming of een overdre
ven benadrukking van bepaalde frequentiegebieden. Sommige
zangers bijvoorbeeld hebben een warmer klinkende stem wan
neer je ze met een dynamische microfoon opneemt.

Beschermkap
en (plopjfilter

Membraan

Element (Coil)

Behuizing

Magneet

dynamische microfoon

3. De condensator microfoon
De condensator (ook wel capacitor) microfoon bevat een con
densator en een elektronisch circuit dat een stroompje afgeeft dat
varieert met de geluidsdruk die rond de condensator aanwezig is.
Voordeel van het feit dat er in dit geval geen sprake is van een
membraan of een element met een mechanische traagheid is dat
er bij een juist ontwerp sprake kan zijn van een rechte of super-
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rechte weergave karakteristiek. Dat wil zeggen dat de microfoon
alle frequenties uit een geluidssignaal even hard doorgeeft.
Daarnaast kan de microfoon zelf vrij licht en toch stevig uitge
voerd worden. Dit type microfoon vindt men in hoofdzaak in de
studio. Op een podium zijn deze microfoons lastiger inzetbaar
omdat zij om te kunnen functioneren constant een spanning
nodig hebben. In een studio kan zonder al te veel kans op storing
de spanning verzorgd worden via de microfoondraad zelf in de
vorm van de zogenaamde phantoom voeding. Op een podium,
waar vaak lange afstanden overbrugd moeten worden, is deze
voorziening minder betrouwbaar. Weliswaar bieden sommige
microfoons de mogelijkheid om de spanning te laten verzorgen
door een batterij die in de microfoon zelf geplaatst kan worden.
Helaas is een batterij meestal leeg als je hem nodig hebt.
Afhankelijk van de kwaliteit en de weergave karakteristiek
variëren deze microfoons sterk in prijs, van enkele tientallen gul
dens tot een paar duizend gulden.
Behuizing
Element met lading

Beschermgaas

ER
E
S
Metalen
membraan
condensator microfoon

4. De electret microfoon
In cassettedecks en walkmans komt men vaak de electret
microfoon tegen. Deze microfoons hebben net als de condensator
microfoon een ingebouwd element met een elektrische lading.
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AKG & Beyer

drie voorbeelden van veelgebruikte (studio) microfoons. De
Neumann is een condensator microfoon. Hij kan ingesteld
worden op verschillende pick-up patterns. Daardoor is ge
microfoon voor zeer vele doeleinden geschikt.
De AKG en de Beyer worden ook bij live optredens veel
gebruikt. De AKG is vooral geliefd vanwege zijn stevige
constructie.

Neumann 487 microfoon
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Dit element heeft van zichzelf echter al een elektrische lading
waardoor, in tegenstelling tot de condensator microfoon, geen
constante voedingsspanning nodig is om de microfoon te laten
functioneren. Pas sinds de laatste tien jaar is men er in geslaagd
om een element te ontwikkelen dat voldoende in staat is om
lange tijd een stabiele lading te bewaren, waardoor de weergave
karakteristiek gewaarborgd blijft. Door het ontbreken van een
apart elektronisch circuit dat de spanning voor de condensator
moet regelen zijn deze microfoons eenvoudiger van constructie
en daardoor minder storingsgevoelig. Bij een slechte behandeling
waaronder overmatige blootstelling aan warmte en vochtigheid
kan echter ook de betere electret microfoon zijn lading verliezen.
Over het algemeen kom je deze microfoon weinig tegen in een
studio.

5. Overige microfoon types
Een aantal microfoons is qua bouw of constructie niet direct te
plaatsen. Zij wijken sterk af van de normale buisvormige con
structie die we van een microfoon gewend zijn. Een opmerkelijk
type is bijvoorbeeld de PZM microfoon, de Pressure Zone
Microphone. Deze oorspronkelijk door Crown geïntroduceerde
microfoon heeft een opmerkelijk neutrale weergave karakteri
stiek als gevolg van de speciale constructie. Met name voor het
opnemen van omgevingsgeluiden en van akoestische instrumen
ten is deze microfoon zeer geschikt. In sommige gevallen is deze
microfoon zelfs superieur aan andere microfoons. Indien een stu
dio deze microfoon wil of kan inzetten voor een opname dan is
het de moeite van het overwegen waard.
Microfoons zijn voor elke studio, ook al is het een specifieke
Midi studio, belangrijk. Vroeger of later wil je toch zang of
gitaar opnemen. Het is zeker ook voor beginnende zangers,
bands of projecten aan te raden om kennis te nemen van de ver
schillende literatuur die er is op het gebied van microfoontech
niek. Voor zangers die hun hobby of beroep serieus nemen, geldt
dat de microfoon een integraal onderdeel van de zang is. Het is
verstandig om in de loop van de tijd op zoek te gaan naar een
eigen microfoon die goed bij je past. Daarnaast is een juiste
microfoontechniek een must voor een goede opname.

22

DE STUDIO IN PERSPECTIEF

Akoestiek
Akoestiek is de leer die poogt na te gaan hoe geluid zich in
een al of niet gesloten ruimte gedraagt of andersom, hoe de vorm
van een ruimte het geluid beïnvloedt.

Deze tak van de natuurwetenschappen heeft veel bijgedragen
aan de bouw en inrichting van de studio. De controlekamer van
een studio moet een goede neutrale geluidsweergave hebben
voor de beoordeling van de cindmix. Om een goede geluidskarakteristiek te verkrijgen is kennis van akoestiek onontbeerlijk.

controlekamer van een studio

Er worden tegenwoordig steeds hogere eisen gesteld aan het
akoestisch ontwerp, de sfeer en inrichting van een studio. De
controlekamer en de opnameruimtes zijn van groot belang
geworden voor de huidige muziekprodukties. In een controlekamer
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van een studio, waar het grootste deel van de apparatuur staat
opgesteld, wordt vaak uren achter elkaar gewerkt aan een produktie. Je moet er altijd van uit kunnen gaan, ook al ken je de
studio niet uit ervaring, dat de akoestiek een neutrale geluids
weergave van een stuk muziek mogelijk maakt. Een akoestisch
en esthetisch goed ontworpen studio stimuleert de voortgang van
een project. Helaas is dit niet in alle studio’s het geval.
Verschillende opvattingen hebben elkaar in de loop van de tijd
afgewisseld over de juiste of beste inrichting van een studio.
Men heeft verschillende ideeën gehad over de optimale afmeting
van de controlekamer en de verhouding in grootte tussen de
opnameruimte en de controlekamer. Ook over de akoestiek bin
nen de ruimte zelf zijn er verschillende denkrichtingen geweest.
Opnameruimten zijn bijvoorbeeld bekend geworden als sombere
akoestisch dode kamers, met veel donkergrijs eierdoosachtig
schuim tegen de wanden. Meer en meer is men de laatste tijd
overgegaan op helder verlichte opnameruimtes met schuin
geplaatste wanden en plafonds van glad houten panelen. Deze
ruimten hebben een iets levendiger akoestiek.

Daar komt bij dat klanten van een studio bepaalde voorkeuren
hebben. Veel muzikanten vinden het bijvoorbeeld absoluut niet
prettig als er daglicht in de studio is.
In de literatuur betreffende akoestiek, met name afkomstig uit
Engeland en de Verenigde Staten, zijn diverse opvattingen terug
te vinden.

Er zijn zelfs studio’s waar de opnames plaatsvinden in de con
trolekamer. Je staat dus als het ware naast de mengtafel te zingen
terwijl er opgenomen wordt. De controlekamer is voor deze
opnames meestal speciaal akoestisch aangepast en tijdens de
opnames heeft iedereen een koptelefoon op. Voor sommigen is
dit een lastige manier van werken omdat men niet direct op
monitor-boxen kan beoordelen hoe de opname gaat klinken.

De boxen (ook wel afluistering of monitoring genoemd) spe
len binnen een akoestisch ontwerp eveneens een belangrijke rol.
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Aan de hand van deze referentie beoordeel je immers de kwali
teit van een stuk muziek. Vrijwel elke studio biedt twee sets
speakers voor de afluistering, een groot systeem, vaak geïnte
greerd in het akoestisch ontwerp en een kleiner systeem, de
‘nearfield monitors’. De nearfield monitors worden gebruikt om
te checken of alles hoorbaar blijft bij een laag geluidsniveau.
Soms biedt een studio ook nog zogenaamde midfield monitors.
Bij deze boxen ligt de optimale luisterafstand en het weergege
ven vermogen ongeveer tussen dat van het grote systeem en de
nearfield monitors in.

Digitale techniek
Digitaal is het toverwoord van de jaren tachtig en negentig
geworden. Het schermen met bits en bytes heeft de laatste jaren
grote vormen aangenomen. De eerste digitale techniek waar op
grote schaal gebruik van gemaakt ging worden, werd toegepast
in samplers.

1. Samplers
Samplers zijn apparaten waarmee het mogelijk is een geluid
op te nemen om het vervolgens weer te geven, bijvoorbeeld met
een druk op de toets van een keyboard. Omdat het geluid in digi
tale vorm, dus in een voor computerbewerking geschikte vorm,
opgeslagen is, is het bewerken en manipuleren van het geluid
met een computer mogelijk. De sample techniek betekende voor
veel muzikanten dat ze niet langer meer een complete piano of
orgel op het podium hoefden te plaatsen, terwijl ze toch over
beide geluiden konden beschikken.

Bovendien begonnen handige componisten complete delen van
ritmes uit andere composities te samplen om deze als basismate
riaal voor hun eigen composities te gebruiken. Dat niet iedereen
het hier mee eens is, blijkt wel uit de processen die er inmiddels
gevoerd zijn over ‘gejat’ materiaal. In de Verenigde Staten is men
tegenwoordig zelfs verplicht vooraf, dus voor verschijning van
een CD, toestemming te vragen en royalties te betalen voor het
gebruik van samples aan de oorspronkelijke componisten.
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Heel wat blazers werden door de samplers werkloos gemaakt.
Sampling leidde zelfs tot situaties waarin men bijvoorbeeld een
blazer ging vragen om op de manier te spelen als een gesamplede
trompet.
De sample techniek heeft ook zijn toepassing in effect-apparatuur gevonden. De ruisende en moeilijk instelbare tape-delay’s
en buizenchorussen werden langzamerhand vervangen door
‘cleane’ Dynacords en Lexicons.

YAMAHA
OGiT*i Mmti n»£C>O«

O O

U

LI

□ Cl*

O o
O 'o

|l

K^D

- I lUXJj
11 || V || || ,,^u || |j °',^s ||

een van de eerste betaalbare digitale effect-apparaten

2. Midi.
Een revolutionaire verandering vond plaats in 1983 toen de
Musical Instruments Digital Interface, afgekort tot Midi, als
standaard protocol werd aangenomen. Hoewel oorspronkelijk
alleen bedoeld om een standaard communicatie protocol te bie
den zodat synthesizers en sequencers van verschillende fabrikan-
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ten met elkaar konden communiceren, is Midi uitgegroeid tot
een standaard die zelfs binnen de belichtings- en computerwe
reld zijn invloed doet gelden.
Midi biedt tegenwoordig de mogelijkheid om voor een relatief
lage prijs kwalitatief goede muziek op te nemen. Voor de studio
betekent Midi dat er een nieuw soort muzikanten en componisten
de studio ging bezoeken. Een aantal van hen heeft geen enkele
studio of muzikale ervaring. Het grootschalig gebruik van Midi
betekende ook dat de studio zich meer en meer moest gaan
bezighouden met programmeren in plaats van met akoestische
opnames. Voor de een was dit een uitkomst voor de ander een
lastig nieuw terrein.

Het gebruik van diverse soorten synchronisatie-codes, zoals
Smpte en Midi-clock, maakt het mogelijk om Midi-muziek aan
akoestische opnames te koppelen. Deze combinatie is tegen
woordig de meest gebruikte produktievorm voor pop-songs.
Midi heeft voor een extra stap in het opnameproces gezorgd.
Deze stap wordt ook wel aangeduid met de term pre-produktie.
Een pre-produktie is een manier van voorbereiden op een opname
sessie in een studio die hel mogelijk maakt om een stuk Midimuziek, gemaakt in de ene studio, snel te installeren in een andere
zodat vrij snel begonnen kan worden met eventuele akoestische
opnames of een eindmix.

Midi heeft er ook voor gezorgd dat er heel andere eisen aan
een studio gesteld worden. In de eerste plaats moet er sprake zijn
van een open concept. Dat wil zeggen dat er zonder al te veel
verbouwingen extra synthesizers en andere Midi-apparatuur aan
gesloten moeten kunnen worden. Bovendien is het prettig dat
daarbij de controlekamer groot van afmeting is en de mengtafel
over een flink aantal vrije (en bereikbare) ingangen beschikt,
gezien de grote hoeveelheid uitgangen die Midi-apparatuur kan
bieden. Hier kom ik later nog uitgebreid op terug.
3. Recorders
Ook op het gebied van (microfoon)opnames heeft de digitale
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techniek inmiddels vaste voet aan de grond gekregen. De intro
ductie van de digitale cassette recorder, de DAT, biedt zelfs de
kleinste studio de mogelijkheid kwalitatief hoogstaande eindopnames te maken. Tegelijkertijd met de DAT werden de digitale
meersporen recorders geïntroduceerd. Deze recorders, die tot op
heden nog een vermogen kosten, bieden de mogelijkheid de
ultieme ruisvrije opname te maken. Daarnaast begint tegenwoor
dig de harddisk recording terrein te winnen. Deze geheel nieuwe
benadering van geluidsregistratie, waarbij geluid na gedigitali
seerd te zijn op een harddisk wordt opgeslagen, daalt nog steeds
in prijs en kan momenteel concurreren met de goedkopere meer
sporen recorders.

De toekomst
Er zijn mensen die zeggen dat ze al weten waar het naar toe
zal gaan. Binnen enkele tientallen jaren wordt de studio com
pleet geïntegreerd in een gigantisch snelle en grote computer.
Opname, bewerking. Midi-aansturing, eindmix en mastering vin
den plaats vanuit een centraal werkstation, eventueel bijgestaan
door een volledig geautomatiseerde mengtafel. Anderen zijn het
hier niet mee eens, de auto ziet er volgens hen ondanks alle ont
wikkelingen nog steeds uit als een auto. Wat zou een studio zijn
waar slechts een PC staat en verder niets?
Een ding staat wel vast: steeds meer mensen zullen in staat
zijn om thuis redelijke tot zeer goede muziek vast te leggen. Bij
de studio zal steeds meer de taak komen te liggen om snel en
met kennis van zaken een eindmix te verzorgen. Daarnaast zal
het bieden van opnamefaciliteiten voor bands, orkesten of gezel
schappen voor een aantal gespecialiseerde studio’s een vaste
taak blijven.

Tot slot
Een studio is een werkplaats en een atelier tegelijkertijd. Een
goed georganiseerde studio biedt voldoende technische facilitei-
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ten om muziek en geluid vast te leggen en te manipuleren. Een
studio is echter nooit meer dan een faciliteit. Je mag en kan niet
verwachten dat de de studio jou een uniek klinkend produkt zal
leveren. Dit zal voor het grootste deel toch bepaald worden door
je eigen inbreng. Alleen wanneer je je optimaal voorbereidt en
een minimale basiskennis hebt van wat technisch mogelijk en
onmogelijk is wordt een studiobezoek nuttig.

29

WANNEER DE STUDIO IN?

HOOFDSTUK 2
WANNEER DE STUDIO IN?

Het komt nog al eens voor dat een studio geboekt wordt
omd^t men de studio in wil, zonder zich bewust te zijn van de
reden waarom. Door een aantal punten op een rij te zetten kun
je al van te voren een beter inzicht krijgen in het doel van een
studiebezoek. Door deze punten ook tijdens een sessie in de
gaten te houden, voorkom je dat er te veel van het te bereiken
doel afgeweken wordt. Voor sommigen bevat dit hoofdstuk
misschien geen nieuwe informatie. Het is in ieder geval goed
om er kennis van te nemen, mede omdat er later in dit boek naar
verwezen wordt.

Het besluit een studio te huren kan uit verschillende motieven
geboren zijn. We kunnen daarin drie groepen onderscheiden,
geldig voor zowel muzikanten als voor componisten en produ
cers.

1. De eerste groep bestaat uit die veelal thuiswerkende muzi
kanten, die in hoofdzaak met behulp van Midi-gestuurde appara
tuur componeren. Meestal gaat het hier om muziek die in een
studio alleen gemixed wordt en hoogstens met wat akoestische
opnames wordt aangevuld. De compositie en het arrangement
worden grotendeels thuis uitgewerkt.

2. Tot de tweede groep reken ik bands of orkesten die al of
niet van Midi gebruik makend, een goede (studio-)opname van
haar muzikale prestaties wil laten maken.
3. De derde groep tenslotte bestaat uit mensen die zich bezig
houden met audio-for-video, ofwel de nasynchronisatie van
beelden, waar in negen van de tien gevallen een studio met uit
gebreide video- en audio-apparatuur aan te pas moet komen om
een toonbaar en aanhoorbaar eindprodukt te verkrijgen.
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In bovengenoemde drie gevallen zijn er verschillende redenen
om een studio te huren. Uiteraard zijn er ook overeenkomsten
tussen deze drie groepen. Ik zal uitgaan van de eerste situatie
waarbij ik voor de overige twee hierop een aanvulling geef.

Mi di-produktie
Thuiswerkende componisten en muzikanten hebben al gauw te
maken met beperkingen op technisch gebied. Soms mis je appa
ratuur of kennis om een stuk muziek te mixen, te arrangeren of af
te maken. Meestal is dit gedeeltelijk op te vangen door appara
tuur te lenen of te huren, of door kennissen of vrienden om hulp
te vragen. Maar vroeger of later is ook dit niet meer voldoende en
zijn de beperkingen daarvan een niet te nemen hindernis.
Een technische beperking kan bijvoorbeeld zijn het niet thuis
op kunnen nemen van een elektrische gitaar op vol volume in de
huiskamer, vanwege geluidsoverlast voor de buren. Bovendien is
voor het goed opnemen van bijvoorbeeld zang een akoestisch
aangepaste ruimte en goede (rand)apparatuur geen overbodige
luxe.
Verder heeft men voor een goede eindmix enige ervaring
nodig en in veel gevallen ook effectapparatuur. Een combinatie
van die factoren kan men in een studio aantreffen. Niet alleen
kun je een studio huren waar veel apparatuur klaar staat voor
goede opnames en een goede eindmix, maar ook kun je er van
uitgaan dat men er jarenlange ervaring en kennis in huis heeft
met betrekking tot bijvoorbeeld mixen en arrangeren.

Uiteraard moet de te bezoeken studio in het laatstgenoemde
geval wel ervaring hebben met de door jou op te nemen of te
arrangeren muziekstijl.
Verder heeft een goede studio een groot scala aan klanken en
geluiden in huis waardoor je een goed klinkende pianosample
kan gebruiken in plaats van de acoupiano2 uit de DUO, een
geluid datje thuis inmiddels wel kan spellen qua klankkarakter.
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Bovengenoemde factoren zijn redenen om een studio te bezoe
ken, een studio die, mits goed geselecteerd, een meerwaarde
geeft aan de muziek die je thuis al grotendeels hebt voorbereid.
Doel van de sessie kan het maken van een goede (demo)tape
of orkestband zijn, waarmee je kan optreden of welke je aan een
platenmaatschappij of label kan aanbieden.

Los daarvan is een studiosessie uitermate leerzaam voor het
werken thuis. Alleen dit leereffect kan al een reden zijn om een
dag in een studio te werken. Door goed op te letten tijdens de
sessie kun je in één dag meer leren dan in een heel jaar thuis.

Uiteraard zijn er meer facetten en redenen om tot het huren
van een studio over te gaan. Een theatergroep die bijvoorbeeld
gebruik maakt van Midi om een stuk muziek ter begeleiding van
een optreden te maken, kan veel professioneler overkomen door
te zorgen voor een goede studioversie van de muziek.
Samengevat:
Thuis ontbreken bepaalde technische faciliteiten, zoals goede
opnamemogeljkheden, klanken en geluiden, of apparatuur om
een produktie zonder een studio af te maken.
Je mist kennis en ervaring om een stuk muziek goed te arran
geren of te mixen en wil daarbij de hulp van een studio waar
men die kennis wel heeft en waar men bereid is die kennis over
te dragen.

Doel:
Een goede mix en/of een goed arrangement, dankzij goede
akoestische opnames of goede klanken.
Een goede mastertape voor verder gebruik als orkestband of
demo.
Het leren van nieuwe technieken ter verbetering van het wer
ken thuis.
Met name het leereffect van het werken in een studio is niet te
onderschatten. Hoe goed je je thuis ook kan redden, het is altijd
leerzaam om een eigen werkwijze te vergelijken met die van een
ander, al is het om te zien hoe je het niet wil.
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Zeker wanneer je in een studio werkt die bereid is tot uitleg
over de gevolgde methode en de tricks en trucs van het vak is
een produktie een veelvoud waard van de huur van zo’n dag.
Voor wat betreft het leereffect geldt dat je juist met goedkopere
studio’s moet uitkijken. Ze zijn niet voor niets goedkoop.
Wellicht heeft de studio nog weinig ervaring, probeert ze klanten
te trekken en via het uitvoeren van opdrachten iets te leren. Of
het betreft gewoon een slechte studio die klanten wil trekken
door het omlaag brengen of houden van de prijzen. In beide
gevallen kan je in ieder geval niet echt verwachten dat zo'n studio
je de juiste en goede dingen kan leren.
Overigens kan je aan de hand van de opgegeven referenties
van een studio inschatten welke kwaliteit muziek ze kan leveren.
Er bestaat tot op heden geen overkoepelend orgaan dat de werk
wijze en kwaliteit van studio’s controleert. Er bestaat niet zoiets
als de ‘keuringsdienst van studio’s’. Veel hangt af van de kennis
en de ervaring van de man of vrouw achter de studio en/of de
man of vrouw achter de knoppen.
Het kan voorkomen dat je bijvoorbeeld na de acceptatie van
een demo door een platenmaatschappij, direct de studio inge
stuurd wordt voor een eindprodukt of een verbeterde demo.
Wanneer hier geen verdere kosten aan verbonden zijn is dat
alleen maar leuk. Maar je moet dan wel vragen om begeleiding
vanuit de platenmaatschappij. Anders loop je grote kans dat het
eindprodukt niet geaccepteerd wordt. Wanneer men niet bereid
is om deze begeleiding te geven dan is het raadzaam zelf iemand
te zoeken voor beoordeling van het (eind)produkt.

Hoewel deze situatie, waarin je letterlijk voor de leeuwen
geworpen wordt, niet vaak voorkomt, moet je je realiseren dat
zo’n studiosessie nog geen release betekent en nog minder een
garantie is voor succes of een nummer één hit. In alle gevallen is
een goede voorbereiding van zowel het Midi-gedeelte als van de
akoestisch op te nemen partijen zeer belangrijk. Hier komen we
in het hoofdstuk pre-produktie nog uitgebreid op terug.
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Band- of orkestopname
In grote lijnen gelden voor de band dezelfde punten als voor
de Midi-muzikant, zeker als er in meer of mindere mate van
Midi-gebruik gemaakt wordt. Ook hier gaat het vaak om het ont
breken van technische kwaliteiten. Een opname van een oefen
sessie is tenslotte lastig, zeker omdat er tegenwoordig hoge eisen
gesteld worden aan de opnamekwaliteit. Voor de registratie van
live optredens zou je de beschikking moeten hebben over zeer
goede opname-apparatuur. Maar zelfs dan: niet alle leden van de
band hebben een perfecte instrumentbeheersing, zodat opnames
die in ‘one take’ goed zijn tot de zeldzaamheden behoren.
Het verschil tussen de Midi-muzikant en de band is over het
algemeen, dat een band uit meerdere personen bestaat en je in
zo’n geval meestal niet alleen besluit waarom, wanneer en tegen
welk bedrag je een studio ingaat. Er moet dus allereerst overleg
plaatsvinden tussen de bandleden over de vraag of je de studio
ingaat en zo ja, waarom. Vooral het doel van de sessie zal een
rol spelen en verder het moment wanneer. Soms zijn drie van de
vier bandleden wel overtuigd van het nut van een studiebezoek
maar het vierde lid om een bepaalde reden niet. Voor je over
weegt om een studio te bezoeken is het noodzakelijk dat ieder
een overtuigd is van het nut ervan en van het te bereiken doel.

Er zijn drie redenen om een studio te huren:
1. De band wil een redelijke tot goede tape van de muzikale
prestaties. Bijvoorbeeld om naar een platenmaatschappij toe te
kunnen stappen of naar een clubeigenaar om een optreden los te
peuteren.
2. De band gaat in opdracht van een platenmaatschappij de
studio in voor een single, LP of CD.
3. De band wil een LP of CD in eigen beheer uitbrengen.
In het eerste geval gaat het er meer om dat er goede ideeën op
tape staan en pas in de tweede plaats om een perfecte geluids
kwaliteit.
In het tweede en derde geval gaat het om een zowel qua spel
en ideeën als qua mix en klank redelijk tot goed produkt.
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Los van het doel van een studiobezoek is ook hier het leer
effect van belang. In veel gevallen wordt de band geconfronteerd
met een andere manier van spelen en samen werken. Meestal zie
je dat na een studiosessie een band zich qua samenspel en niveau
verder ontwikkeld heeft. Soms echter, en dat gebeurt met name
wanneer er overhaast besloten wordt om de studio in te gaan,
zonder dat men precies aan elkaar heeft duidelijk gemaakt waar
om en waartoe, eindigt het project in een grote ruzie. Ruzies
over de plaats van de muzikanten in de mix (ik hoor mezelf
helemaal niet!), of over andere artistieke en zakelijke aangelegen
heden. Ik wil hier nogmaals het belang onderstrepen van een
éénstemmig besluit over het studio bezoek. Daarbij komen ook
nog andere facetten aan de orde die we in het hoofdstuk pre-produktie tegen zullen komen.

Voor het uitbrengen van een LP of CD in eigen beheer zijn er
aspecten waar extra op gelet moet worden. Meestal besluit je om
in eigen beheer te gaan werken omdat de platenmaatschappijen
niet geïnteresseerd zijn. Maar ook een LP of CD in eigen beheer
zal aan bepaalde minimum-eisen moeten voldoen om verkocht
of gepromoot te kunnen worden. Het is raadzaam om al van te
voren een besluit te nemen over het wel of niet inroepen van het
advies van een ‘deskundige’ en zo ja welke deskundige.

Ook is het verstandig om van te voren met de leden van de
band goed het doel van het studio bezoek door te spreken. Het
opnemen van een demo wil niet zeggen dat je kritiekloos te werk
moet gaan, maar het eindeloos overdoen van opnames, omdat
de gitarist zijn geluid niet goed genoeg vindt, kan beter
voorkomen worden.
Samengevat:
Je wilt als band of orkest een opname laten maken van de
muzikale verrichtingen en men is het daar gezamenlijk over
eens.
Je wilt de opnames die in de studio gemaakt worden van de
band verkopen en/of promoten. Bijvoorbeeld via een demo-tape
om optredens te krijgen, of via een LP of CD om de band meer
bekendheid te geven.
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Doel:
Je wilt als band een demo-tape maken, voor promotie doelein
den of voor eigen gebruik.
Je wilt een LP of CD opnemen in opdracht van een platen
maatschappij of een LP of CD in eigen beheer uitbrengen.
Je wilt wat leren van een studiebezoek.

Audio-for-video
De ontwikkelingen van de laatste paar jaar hebben de nasynchronisatie van beeld en geluid ook voor low-budget produkties
binnen bereik gebracht. Tegenwoordig kun je voor een overzich
telijk bedrag al een set-up aanschaffen waarmee geluid op vrij
professionele wijze onder beeld aangebracht kan worden. Het is
mogelijk geworden thuis al een groot deel van de synchronisatie
voor te bereiden, of op beperkte schaal ook af te maken. Een
goede voorbereiding thuis vergroot het nuttig gebruik van een
meestal dure videostudio.

Door de daling van de prijzen van goede video-, audio- en
synchronisatie-apparatuur is het ook voor video-hobbyïsten inte
ressant geworden thuis te werken en in een hobby videostudio
een eigen film van geluid of geluidseffecten te voorzien. Hoewel
deze groep voorlopig klein zal blijven willen we er in dit boek
voor de volledigheid toch aandacht aan besteden.

Meestal is het bij een vidcoproduktie, gezien de hoge eisen die
aan het eindprodukt gesteld worden, al van het begin af aan de
bedoeling om het produkt in een studio af te maken. Er zijn wei
nig andere redenen om een (video)studio in te gaan. Bovendien
werken veel componisten die op video en film gebied actief zijn
in opdracht. Juist daarom weten zij vaak zeer goed wat zij in de
studio willen bereiken. Ook zij echter kunnen, vooral wanneer
men net begint, geconfronteerd worden met diverse aspecten van
produktie in een studio waarover parate kennis ontbreekt.
Indien je een studio huurt om er een eindprodukt te maken is
het belangrijk dat men er ervaring heeft op het gebied van audio-
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for-video. Indien het om een off-line produktie gaat, het maken
van een demo video, is de geluidskwaliteit minder belangrijk.
Helaas wordt er over het algemeen sterk bezuinigd op de
geluidskant van video. Het is ook verbazingwekkend hoe weinig
de gemiddelde video- en filmkijker iet op bijvoorbeeld het syn
chroon lopen van geluiden bij de beelden. Zeker indien je je tot
doel stelt dit bij de eigen produktie te voorkomen moet je bij de
selectie van een studio al nagaan of men belang hecht aan een
strakke synchronisatie.
In dit boek gaan we niet tot in detail in op audio-for-video toe
passingen. Een globaal overzicht wordt gegeven van gebruikelijke
termen en mogelijkheden. Het in dit boek betrekken van deze
groep studiebezoekers acht ik van belang omdat steeds meer
muzikanten zich bezig houden met het produceren van specifieke
composities voor video en film.
Samengevat:
Wanneer je een (eigen) videoproduktie van geluid wilt voor
zien en daarbij bepaalde kwaliteitseisen stelt is het verstandig
om een studio te huren waarbij je van te voren uitzoekt of die
studio de kwaliteiten biedt die je zoekt.

Doel:
Het professioneel verzorgen van geluid bij beeld.

Dit hoofdstuk geeft een algemeen beeld van situaties waarin je
besluit een produktie (verder) in een studio uit te voeren. Het is
belangrijk om voortdurend het doel van een sessie in de gaten te
houden. Je voorkomt hiermee dat er vele uren verloren gaan met
bijvoorbeeld het zoeken naar een ‘fantastische’ pianosound ter
wijl het eindprodukt een demo-tape is waarvan de platenmaat
schappij van elk nummer ongeveer tien & twintig seconden zal
beluisteren. Hier kom ik in het laatste hoofdstuk van dit boek op
terug.
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HOOFDSTUK 3
VAN EEN STUDIO

Een van de belangrijkste stappen op weg naar een goed eind
produkt is het selecteren van een studio. Gezien de grote invloed
van de kwaliteit van de apparatuur en natuurlijk ook het belang
van een adequate bediening daarvan, is een goede keuze van een
studio van groot of zelfs bepalend belang voor het eindprodukt.
Uiteraard kun je in een qua faciliteiten beperkte studio mooie
dingen doen, maar je moet dan wel precies weten wat je doet en
welk doel je nastreeft. Daar tegenover staat dat een technisch
zeer uitgebreide studio met een onervaren of verkeerd werkende
technicus een rampzalige invloed op de werksfeer, muziek en
opnames kan hebben. Voor een studio geldt dat de te halen kwa
liteit afhangt van een grote hoeveelheid factoren. Deze factoren
zijn grofweg te verdelen in drie categorieën. De technische kant,
de menselijke kant en de toevalsfactoren.

Aan de keuze van de studio wordt relatief te weinig aandacht
besteed of er wordt op de verkeerde facetten gelet. De meeste
potentiële klanten vragen eerst naar het aantal sporen en dan
naar de dagprijs. Vervolgens besluit men ‘blind’ lot een boeking,
of gaat men af op informatie van derden. Veel te weinig mensen
bezoeken de studio voor er gewerkt gaat worden. Vervelende
verrassingen zijn meer dan eens het gevolg. Vaak ontbreekt ken
nis van eventuele leveringsvoorwaarden totdat een boeking uit
gesteld of afgezegd moet worden.

In dit hoofdstuk zal ik systematisch proberen aan te geven
waar je op moet letten bij het selecteren van een studio voordat
tot boeken wordt overgegaan.
Ik zal uitgaan van de in het vorige hoofdstuk gebruikte inde
ling waarin de drie groepen studiebezoekers onderscheiden wor
den: de Midi-muzikanten, de (Midi-)band en de audio-for-video
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produktie. Voor deze drie categorieën zullen we de drie genoemde
criteria van selectie behandelen, de technische-, de menselijkeen de toevalsfactoren.

Waar mogelijk heb ik de technische termen geprobeerd te ver
duidelijken. Voor sommige onderwerpen wordt het raadplegen
van andere literatuur aanbevolen. Ook voor hen die vrij onbe
kend zijn met de technische kant van het studioleven heb ik
geprobeerd bepaalde termen zo helder mogelijk te formuleren.
Dat daarbij puur technisch gezien nog wel eens iets op verklarin
gen aan te merken valt, is omwille van de leesbaarheid welhaast
onvermijdelijk.
Om te beginnen wil ik hier een dringend advies geven waar ik
meerdere keren naar zal verwijzen:
Breng altijd een oriënterend bezoek aan een studio voordat je
een optie of boeking regelt of in ieder geval voordat je aan een
sessie begint.

In het geval van een band is het van belang liefst alle bandleden
mee te nemen bij een oriënterend bezoek om later onenigheid te
voorkomen. Dit belangrijke onderdeel van het studioproces
wordt door velen vergeten en kan veel, soms bijzonder onaan
gename verrassingen voorkomen. Een bezoek vooraf geeft meer
informatie dan een folder, fax of telefoontje. Het is eveneens
belangrijk om kennis te maken met de technicus en/of eigenaar
van de studio. Bovendien zijn een aantal van de hiernavolgende
punten alleen goed te checken wanneer je de studio van binnen
gezien hebt.
Overigens wordt in sommige gevallen een studio door een
opdrachtgever aangewezen. Indien je bij het bezoeken vooraf
van de studio niet het idee hebt dat er goed gewerkt kan worden,
is het soms verstandig om de opdrachtgever te vragen een andere
studio te regelen.

De keuze van een studio wordt bepaald door de eisen die je
aan het eindprodukt stelt. Per groep, zoals in hoofdstuk 2 onder-
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scheiden, gelden deels overeenkomende, deels verschillende
eisen. In de nu volgende paragrafen zullen deze behandeld wor
den. Het is belangrijk om de voorwaarden en punten aandachtig
door te lezen.
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DE TECHNISCHE ASPECTEN

Zowel bij Midi-produkties als bij studiowerk waar Midi min
der belangrijk is, zijn er een aantal aspecten van belang bij selec
tie van de voor jouw doeleinden geschikte studio.

Studio-eisen bij een Midi-produktie
Bij een sterk op Midi gebaseerde produktie zijn een aantal
eigenschappen van het Midi-systeem in een studio van belang.
Hieronder vallen de volgende aspecten:

1. Het open Midi-systeem
Een open Midi-systeem is makkelijk bereikbaar qua aanslui
tingen. Dat wil zeggen dat je niet het hele systeem overhoop
hoeft te gooien om een synthesizer of sequencer aan het systeem
toe te voegen of te vervangen.
Met name, wanneer je voor een produktie zelf meegebrachte
samplers of synthesizers wilt gebruiken, moet je deze binnen
twee minuten op het Midi-systeem aangesloten kunnen hebben.
In sommige studio’s zijn alle Midi-apparaten netjes in een geslo
ten circuit ingebouwd, inclusief de sequencer. In dat geval is het
aansluiten van eigen apparatuur lastig. Bovendien zijn er nog
steeds studio’s die in het geheel geen gebruik maken van Midi.
Het is niet aan te raden om in zo’n studio alsnog met Midi te
werken, zeker wanneer de studio weinig of geen ervaring heeft
op dit gebied.

2. De sequencer
Het kan een enorme tijdsbesparing opleveren als in de studio
die je wilt gaan boeken eenzelfde sequencer aanwezig is als die
waarmee de pre-produktie is gemaakt. Meestal weet de technicus
al de weg in het programma of op het apparaat (indien er sprake
is van een hardware sequencer) en dus kan hij of zij zelfstandig
aanpassingen uitvoeren. In verband met de sequencer is het ook
van belang om te weten of de studio beschikt over bij de sequen
cer behorende hardware faciliteiten. De meeste computer soft-
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ware voor Atari ST en STe en voor de Macintosh kan aangevuld
worden met een software bestuurde patchbay en/of synchronizer.
Een hardware uitbreiding van een software sequencer bestaat
uit een apparaat dat bijvoorbeeld een Midi patchbay en/of een
synchronizer functie heeft. Voor de produkten van Steinberg
Research zijn bijvoorbeeld de SMP 24, de Midex en de Midex+
verkrijgbaar. Voor C-Lab’s Creator wordt ondermeer de Unitor
geleverd. Voor Opcode producten is de Midi Time Piece voor de
Macintosh bekend. Deze apparaten worden direct, dus niet via
Midi, aangesloten op de computer en verdelen direct vanuit de
sequencer de Midi-signalen. Deze apparaten worden ook wel
Midi splitterboxen genoemd. Via deze apparaten heb je de
beschikking over bijvoorbeeld 3 of 5 maal 16 of zelfs (Midi Time
Piece) 512 Midi kanalen.

smp 24
STEHMBERO

SMP24

Deze apparaten hebben vaak een ingebouwde Smpte generator
en reader waardoor ze, direct aangesloten op een meersporen
recorder, kunnen zorgen voor een doorgaans goede synchronisa
tie.
Voordeel van een door de sequencer te besturen patchbay en
synchronizer is de grote betrouwbaarheid. Sommige software
sequencers zoals het programma Cubasc van Stcinberg, zijn in
staat om ook via de hardware apparaten van andere merken te
werken. De extra Midi-kanalen die je via deze apparaten ter
beschikking hebt zijn, hoewel je ze thuis misschien niet gebruikt
hebt voor het componeren van de muziek, uitermate nuttig om
meer controle te krijgen over nieuw toegevoegde partijen of
geluiden, of over andere Midi gestuurde apparaten in een studio
zoals effect-apparatuur of de mengtafel. Bovendien heb je thuis
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soms al tekort aan de standaard zestien Midi-kanalen en is een
dergelijke aanvulling meer dan welkom.

Hoewel deze hardware uitbreiding niet noodzakelijk is, is het
wel handig als er gebruik van gemaakt kan worden. Bovendien
zijn sommige studio's geheel ingericht op het gebruik van die
apparaten en moet je er dus wel mee werken.
Wanneer je over een versie 1.5 of hoger van Cubase beschikt,
kun je van een eventueel aanwezige SMP 24, Midex(+), Unitor
of Timelock gebruik maken zonder dat je de hele song over
hoeft te zetten naar een ander merk sequencer waar je minder
goed bekend mee bent. In ieder geval is het een goed idee om
altijd je eigen sequence systeem mee te nemen. Maar of je het
apparaat kunt gebruiken hangt af van de aanwezige hardware.
Verderop kom ik hierop nog terug wanneer het gaat om synchro
nisatie van een sequencer met een bandrecorder.

Voor degenen die Midi niet goed kennen is deze materie mis
schien een beetje ondoorzichtig. In dat geval is het aan te raden
om advies te vragen aan een (onafhankelijke) deskundige.
Naast de hardware faciliteiten van een sequencer en het merk
sequencer is het van belang om te weten of de studio over de
officiële versie van de software sequencer beschikt.
De officiële versie van een programma biedt in ieder geval
meer zekerheid dan de gekraakte. Het kan voorkomen dat wan
neer je de ‘thuisversie’ van een song op een officiële versie van
het programma gecomponeerd hebt, je deze niet in kunt laden in
de (gekraakte) versie die men in de studio heeft, omdat deze ver
sie ouder is dan de versie die je thuis gebruikt. Daarnaast bestaat
er een reële kans op problemen wanneer je thuis met een
gekraakte versie werkt en in de studio met een officiële versie.
Het is inmiddels van een aantal sequence programma’s bekend
dat ze synchronisatie problemen hebben wanneer je een song
afkomstig uit een illegale versie van een programma laadt in een
officiële versie.
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Neem dus in geval van twijfel de oorspronkelijke versie van
het programma mee, waarop de muziek is gecomponeerd.

3. Het synchronisatie systeem
Wanneer je niet alleen via Midi af te spelen muziek in een stu
dio wil mixen maar er ook bijvoorbeeld zang of gitaar bij wil
opnemen dan is het van belang om te weten welke vorm van
synchronisatie een studio te bieden heeft. Bij Midi-muziek gaat
het er in vrijwel alle gevallen om dat een sequencer een op een
meersporen recorder opgenomen tijdcode signaal volgt. De Midi
sequencer is in zo’n geval de ‘slave’ van een bandrecorder. Er
zijn vier soorten synchronisatie die bij muziekproduktie veel
gebruikt worden of werden: FSK, Midi Clock, Smpte en MTC.
Ze worden hieronder toegelicht.
A. FSK, ofwel Frequency Shift Keying is een oudere vorm
van synchronisatie die eigenlijk in onbruik is geraakt. Om een
stuk muziek te synchroniseren moet er op een meersporen tape
een toon opgenomen worden die gegenereerd (opgewekt) wordt
door de synchronizer. De frequentie van het opgenomen signaal
bevat voor de sequencer de informatie over het tempo. De
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koppeling tussen de sequencer en de recorder loopt via een
gewone audiokabel (dus niet via Midi). Vanaf een bepaald start
punt volgt de sequencer het tempo, dat door de frequentie van de
opgenomen toon aangegeven wordt en speelt de Midi-data af.
Een groot nadeel van deze vorm van synchronisatie is dat wan
neer je iets wilt opnemen of afluisteren, je de band vanaf het
begin moet afdraaien, ook al betreft het de laatste dertig seconden
van een vijf minuten durend muziekstuk. Je kan niet halverwege
de band de muziek oppakken en afspelen. Door deze beperking
en de introductie van Smpte heeft men al snel deze vorm van
synchronisatie verlaten.
Er zijn FSK systemen op de markt gebracht die wel op tussen
liggende punten in een song de sequencer kunnen laten starten.
Niettemin is dit systeem verouderd en het gebruik ervan voor
een goede Midi-produktie af te raden, omdat de synchronisatie
van akoestische opnames en de Midi-muziek aan verschuivingen
onderhevig kan zijn. Daarnaast is het systeem zeer gevoelig voor
drop-outs in het signaal.

De precisie van synchronisatie wordt meestal beoordeeld aan
de hand van ‘phase-lock’. Wanneer je een stuk muziek in een
sequencer programmeert en deze synchroniseert aan een band
recorder, kun je de partij in zijn geheel of gedeeltelijk op de
band opnemen. Wanneer je nu de band terugspoelt en de muziek
die in de computer geprogrammeerd is (het origineel dus) tege
lijk met dezelfde partij, die op de band staat, afspeelt, gaan
beide partijen als ze in ‘phase-lock’ lopen met elkaar interfere
ren. Dit effect wordt ook wel bekendflanging genoemd. Loopt de
band iets voor of achter en daarbij gaat het echt om verschillen
in milliseconden dan is dit effect niet meer hoorbaar en loopt de
computer niet strak synchroon meer met de band. Een nauwkeurig
synchronisatie systeem slaagt er in om vanaf willekeurig welk
punt op de band de computer ‘phase-lock’ synchroon mee te
laten lopen, zodra het afspelen gestart wordt.

Vroeger werd flanging bewerkstelligd door twee bandrecor
ders met dezelfde opname tegelijkertijd te starten. Door de ene
bandrecorder met de hand te remmen kon je deze min of meer

I
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gelijk laten lopen met de andere. Op het moment dat ze ongeveer
gelijk lopen hoor je een flange-effect. Door variaties in de snel
heid wisselt de intensiteit van dit effect. Tegenwoordig is flanging zeer eenvoudig uit te voeren met de juiste (digitale) effectapparatuur.
B. Midi-clock is een synchronisatie signaal dat voor het synch
roniseren van Midi gestuurde apparatuur gebruikt kan worden.
De apparatuur die via dit signaal gesynchroniseerd wordt moet
deze vorm van synchronisatie begrijpen. Voor het synchroniseren
van een in een drumcomputer geprogrammeerde drum partij aan
een sequencer is deze manier van synchronisatie voldoende. Een
Midi-clock signaal kan echter om verschillende redenen (waar
onder de te hoge frequentie) niet op tape opgenomen worden.
Voor synchronisatie van een tape met een Midi sequencer is
deze vorm van synchronisatie dus niet geschikt. Wel is er appara
tuur die aan de hand van het verderop te bespreken Smpte signaal
een Midi-clock genereert. Via een dcrgelijk apparaat kun je een
Midi-sequencer wel aan een bandrecorder synchroniseren, via
Midi-clock.
C. Smpte (spreek uit semptie) is een afkorting van the Society
of Motion Picture Engineers. Deze vakbond heeft in 1969 het
Smpte protocol vastgesteld. Dit protocol werd opgesteld om een
standaard in te voeren voor een synchronisatie signaal. Dit sig
naal is bekend geworden onder de naam Smpte en is binnen de
studiowereld als synchronisatie standaard aanvaard. Het zou te
ver voeren om hier uitvoerig in te gaan op de theoretische aspec
ten van deze code. Wel zal ik de in de praktijk terugkerende
aspecten ervan behandelen.

Smpte bestaat uit een signaal dat informatie kan geven, uitge
drukt in uren, minuten, seconden en frames, over de positie van
een tape vanaf het moment van afspelen. In totaal kan er een
etmaal mee beschreven worden zonder dat je dezelfde tijdcode
tegenkomt. Het voordeel van deze wijze van synchronisatie is
dat deze tempo-onafhankelijk is. Ook al neem je een Midi-song
op met een tempo van 240 beats per minuut (BPM), je blijft de
mogelijkheid behouden om vierentwintig uur muziek te beschrij-
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ven in unieke posities. Voor gebruikers van Smpte is het in ieder
geval van belang om te weten dat Smpte op grote schaal ge
accepteerd is en een van de meest betrouwbare vormen van syn
chronisatie is.
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Een positie die de tape bij het afspelen heeft, bijvoorbeeld
twee uur tien minuten drie seconden en twaalf frames na starten
van de tape, krijgt een tijdcode mee die als volgt wordt geno
teerd: 02.10.03.12. Door de grote nauwkeurigheid is deze manier
van synchroniseren in gebruik bij de meeste moderne studio’s.
De opwekking (generatie) van een Smpte signaal en het terug
lezen ervan (reading) vraagt meestal om speciale hardware zoals
de hiervoor besproken Midi splitterboxen/synchronizer met
ingebouwde Smpte synchronizer of om andere losse synchronizers.

Sommige hardware sequencers zoals de MPC 60 van AKAI
hebben een ingebouwde Smpte lees- en schrijfeenheid.
D. MTC staat voor Midi Time Code en is een samenvoeging
van eigenschappen van Smpte en de Midi-clock. Dit via Midi
overdraagbare synchronisatie signaal heeft een grotere nauwkeu
righeid dan de Midi clock en een gelijksoortige tijdsnauwkeurigheid als die van de Smpte. Maar ook een MTC signaal is niet op
tape op te nemen. Meestal heb je voor MTC-synchronisatie een
synchronizer nodig die Smpte leest en schrijft (generating and
reading) en die een gelezen Smpte signaal omzet in MTC. Een
sequencer die aan een MTC signaal gesynchroniseerd kan wor
den, kan dan via een Midi kabel op de synchronizer aangesloten
worden. Afhankelijk van het soort synchronizer en de verzonden
MTC (plus eventueel Midi-clock), kan de sequencer vooruit en
achteruit spoelen, met de meersporen recorder mee.

De bespreking van de synchronisatie is vrij uitgebreid omdat
de kwaliteit van de opnames voor een deel afhangen van de syn
chronizer.
In de eerste plaats is de nauwkeurigheid van de synchronisatie
van groot belang. Een sequencer die direct aan Smpte gekoppeld
is, al of niet via een extra hardware uitbreiding van de computer,
heeft de grootste nauwkeurigheid.
De zogenoemde Smpte to Midi Time Code converters zijn
weliswaar meestal goedkoper in aanschaf maar zijn minder
nauwkeurig in synchronisatie.
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De onnauwkeurigheid van de MTC wordt mede veroorzaakt
door de relatieve traagheid van Midi in vergelijking met de
grote hoeveelheid data die een MTC signaal bevat en door soms
optredende verkeerde interpretatie van de binnenkomende code
door de sequencer. Deze vorm van synchronisatie wordt door
sommigen ook wel aangeduid met de naam ‘the poor man’s
sync’, vanwege de lagere aanschafprijs van Smpte to Midi Time
Code converters. Door de wijze van data transmissie loopt deze
synchronisatie altijd enkele frames achter. Daar wordt welis
waar voor gecorrigeerd, maar er schuilt toch een onzekerheidsfactor in.
Door de onnauwkeurigheid van MTC kan het gebeuren dat
een goed ingezongen partij op een meersporen recorder bij het
afluisteren hopeloos ‘uit sync' loopt. In zo'n geval zit er niets
anders op dan de partij overnieuw op te nemen. Soms is dit
fataal voor de zang. Het is immers niet zeker of de opnieuw
opgenomen partij het niveau van de eerste take wel zal halen of
overtreffen.

Sommige oudere synchronisatie systemen lezen en schrijven
wel Smpte maar genereren voor de synchronisatie van Midiapparatuur een Midi-clock. Deze Midi-clock wordt soms nog
gebruikt in studio’s voor de synchronisatie van Midi-apparatuur
aan een bandrecorder (via een Smpte to Midi-clock converter).

Synchronisatie bepaalt de nauwkeurigheid waarmee een
sequencer, op elk moment van het afspelen van een meersporen
recorder, mee blijft lopen. Kleine verschillen die op kunnen tre
den tussen een opgenomen en vervolgens afgespeeld akoestisch
signaal moeten tot het absolute minimum beperkt worden wil
men plezierig met het systeem kunnen werken. De Smpte syn
chronisatie blijkt in de praktijk een van de meest betrouwbare,
zeker wanneer er gebruik gemaakt wordt van kwalitatief hoog
staande apparatuur.
Over gebrek aan nauwkeurigheid in synchronisatie zijn de
meningen verdeeld. De (on)nauwkeurigheid hangt mede af van
de gebruikte synchronizer. Sommigen geven zelfs de voorkeur
aan de Midi-clock boven de Midi Time Code, omdat de Midi-
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clock minder beslag legt op de Midi-kabel en in principe hetzelf
de doet als de MTC, zij het met een minder hoog oplossend ver
mogen. In zo’n geval maak je gebruik van een Smpte to Midiclock converter.

Opnames die zijn gemaakt op een meersporen recorder, waar
bij gebruik gemaakt wordt van een bepaald soort synchronisatie
en een bepaald merk synchronizer, zijn niet zonder meer af te
spelen via een andere synchronizer. Dit is met name van belang
wanneer je opnames die thuis of in een studio gemaakt zijn in
een andere studio wilt gebruiken. Je moet dan de synchronizer
die je oorspronkelijk gebruikt hebt opnieuw gebruiken. Dit om te
voorkomen dat de Midi-muziek uit een sequencer in meer of
mindere mate voor of achter gaat lopen bij de band. Er zijn soms
zelfs verschillen aan te wijzen in synchronisatie tussen oudere en
nieuwere versies van software pakketten. Dit heeft te maken met
de wijze van behandeling en verwerking van het synchronisatie
signaal.
Een FSK signaal is niet te gebruiken voor een synchronizer die
alleen via Smpte werkt. Zelfs synchronizers van dezelfde fabri
kant en van hetzelfde type synchronisatie zijn niet zonder meer
uitwisselbaar. In het geval van de Midex+ en de SMP24, beide
Smpte synchronizers van Steinberg Research, moet er in de
sequencer een klein offset verschil geprogrammeerd worden.
Wanneer je eerst met de Midcx+ gewerkt hebt en verder werkt
met de SMP24 dan moet een offset verschil van 0.55 frame (iets
meer dan een halve frame) aangebracht worden.

Het is aan te raden, wanneer je reeds opgenomen stukken via
een ander merk of model synchronizer moet gaan synchronise
ren, van te voren uit te zoeken of er een off-set aanpassing nodig
is. Bovendien moetje altijd zorgen voor een ‘guide-track’ om uit
te zoeken of de nieuwe synchronizer op exact dezelfde wijze
synchroniseert als de oude. Synchronisatie is een vrij lastige en
storingsgevoelige materie, waarbij een ruime ervaring van een
studio op dit gebied alleen maar een voordeel kan zijn.
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In het kort is het dus aan te raden om voor directe Smpte syn
chronisatie te kiezen omdat deze de hoogste nauwkeurigheid
heeft en deze nauwkeurigheid voor muzieksynchronisatie een
verplichting is. Het is ook nog een voordeel wanneer de synchronizer er een is die bij een bepaald type of merk sequencer hoort.

Overige eisen aan het Midi systeem
Wanneer je een studio ingaat om Midi-muziek te verbeteren
moet de studio beschikken over voldoende nieuwe klanken.
Deze klanken kunnen in verschillende vormen aanwezig zijn.
Een grote hoeveelheid (Midi-) synthesizers die van verschillende
synthesevormen gebruik maken kunnen een goede basis bieden
voor het uitzoeken van nieuwe klanken.
Doorgaans betekent dit dat je in een studio te maken hebt met
synthesizers en samplers van verschillende fabrikanten.
Daarnaast is de aanwezigheid van een goede sampler met een
uitgebreide klankbibliotheek op diskettes of harddisk erg aan
trekkelijk, met name door de grote diversiteit aan geluiden die
uit een multi-timbrale sampler gehaald kan worden. Uiteraard
moet men in de studio goed de weg weten op de apparaten zodat
het zoeken naar een geluid redelijk snel kan gebeuren. Dit kun je
van te voren testen door bij een bezoek de studio te vragen wat
klanken te laten horen. Aan de hand van de snelheid waarmee dit
gebeurt kun je al een inschatting maken van de kennis van de
eigen klankbibliotheek.

Samplers als de Akai S1000 of een Roland S770, die voorzien
zijn van een grote klankbibliotheek en een groot geheugen kun
nen meerdere synthesizers vervangen. Een goede sampler met
een groot geheugen, dus met een lange sampletijd, is ook te
gebruiken voor het samplen van grote stukken van een zang- of
gitaarpartij. Een eenmaal goed ingezongen en goed gesampled
refrein hoeft in een stuk muziek alleen nog maar ingestart te
worden. Hoewel sommigen dit soort lopende band produktiewerk verafschuwen, is het een veel gebruikte methode, die met
name bij demo-tapes een goed alternatief is. Een zanger kan zich
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volledig concentreren op een refrein en je bespaart tevens een
hoop tijd. Een echt goed en zuiver gezongen refrein kan zo’n
indruk maken dat het altijd de moeite waard is een instart proce
dure te overwegen.

Roland S770 som pl

Een iets duurdere studio waar een goede sampler aanwezig is,
kan z’n geld in zo’n geval waard zijn door de te verwachten
tijdsbesparing.

De sample: merk en formaat
Wanneer een studio met dezelfde sampler werkt als je zelf
gebruikt dan is het mogelijk zeer snel eigen samples in een studio
in te voeren en te gebruiken. Sommige samples, afkomstig uit
verschillende typen samplers uit een serie van het zelfde merk,
zijn direct via diskette uitwisselbaar. Diskettes van de S900 en
S950 kunnen rechtstreeks in een SI000 ingeladen worden. De
S950 kan diskettes van de S1000 direct lezen. Voor de Roland
geldt dat S50 en S55O diskettes in de S770 ingelezen kunnen
worden.

Wanneer je dus een algemeen voorkomend sampleformaat
hebt, zoals dit het geval is met Akai en Roland, kun je makkelijker
aan de slag in een studio. Zoals gezegd bestaat er de mogelijk-
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heid om refreinen in z’n geheel te samplen. Om dit uit te kunnen
voeren moet een sampler een neutrale weergave hebben en vol
doende geheugen. Een groot geheugen betekent een lange sample
tijd. Voor het kunnen samplen van een refrein is al gauw een
mono sampletijd nodig van vijftien seconden. Wil men de sampler
ook nog gebruiken voor muziek en klanken dan is een dubbele
sampletijd noodzakelijk. Over het algemeen geldt dat hoe meer
sampletijd er aanwezig is, des te beter je de sampler voor de produktie in kunt zetten.

Verdere digitale techniek
Wanneer de studio ook nog beschikt over een digitaal edit-systeem dan kun je eenmaal opgenomen mixen en passages van een
muziekstuk op allerlei manieren aan elkaar plakken, zoals dat
ook mogelijk is met de analoge bandrecorder. De stukken
muziek worden in zo’n apparaat overgespeeld en kunnen via een
display of computerscherm geknipt, geplakt en bewerkt worden.
Er zijn twee soorten apparaten op de markt; de hardware editor,
zoals de Akai DD1000 en de software versies die een (groot)
computersysteem nodig hebben met een in- of externe hardware
aanpassing. Onder de software versies vallen bijvoorbeeld
Soundtools en ADAS. Deze programma’s draaien op een Atari
Mega ST of op Macintosh computers. Voor een kleiner budget
kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld ADAS, een edit
systeem voor de Atari, dat echter op een aantal punten beperkter
in mogelijkheden is dan de grotere en duurdere systemen.
Het voordeel van digitaal editen is dat men de beste passages
uit een mix aan elkaar kan zetten of dat men op vrij eenvoudige
wijze een langere versie van een singlemix kan maken. Nadeel is
dat de enorme hoeveelheid mogelijkheden die zo’n systeem
biedt er ook voor kan zorgen dat je teveel gaat zitten pielen en
het uiteindelijke doel uit het oog verliest. Verder is het gebruik
van zo’n systeem meestal niet bij de uurprijs van een studio
inbegrepen. Je moet hier van te voren naar informeren. Wel is
het via zo’n systeem mogelijk om een master zonder of met wei
nig verlies te reorganiseren. Je kunt dan met een vrijwel kant en
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klare mastertape bij een mastering-studio naar binnen stappen en
sneller klaar zijn met het maken van de produktie-master voor
een LP of CD.

Wanneer een studio van edit faciliteiten voorzien is en er niet
al te veel kosten aan verbonden zijn, is het de moeite waard er
gebruik van te maken, al is het om nieuwe ideeën op te doen.
Voorwaarde is dat een ervaren technicus de editing kan uitvoe
ren omdat de bewerking vrij complex kan zijn. Daarnaast kan
het analoog monteren van een tape nog steeds een goed alterna
tief zijn. De recorder waarmee dit gedaan wordt moet wel goed
afgesteld zijn omdat anders de kwaliteit van de master sterk ver
mindert.

digitaal edit systeem voor de Atari ST
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Overige hardware faciliteiten
Onder overige hardware faciliteiten versta ik alle overige
apparatuur zoals de mengtafel, recorder, ruisonderdrukking en
effecten. Deze apparatuur speelt eveneens een grote rol in de
kwaliteit van het uiteindelijke produkt. Met name de mengtafel
moet van een redelijk niveau zijn, wil men niet eindigen met een
matig klinkende, stevig ruisende produktie.
Voor een mengtafel is bij een Midi-produktie in de eerste
plaats het aantal vrij beschikbare ingangen van belang. De
ingangen zijn nodig om alle uitgangen synthesizers, samplers,
microfoons en andere apparatuur met een audio-uitgang op de
mengtafel binnen te laten komen.

Omdat de meeste synthesizers en synthesizer-modules tegen
woordig over veel uitgangen (outputs) beschikken (vaak tussen
de zes en tien per apparaat) en men maar al te vaak zo’n module
tot op de bodem gebruikt qua stemmen en uitgangen, moeten
die outputs in de studio ook aangesloten kunnen worden. Er
moet dus op z’n minst een bereikbare patchbay zijn met jack- of
canon-aansluitingen. Er zijn studio’s waar men gebruik maakt
van de TT patchbay in de mengtafel zelf. TT staat voor Tiny
Telephone. Zonder speciale verloopkabcls kan men niet direct
een synthesizer met jack-uitgangen op zo’n patchbay aansluiten.

Andere studio’s sluiten elk apparaat direct op de tafel aan. Dit
heeft als nadeel dat juist deze uitgangen vaak moeilijk bereik
baar zijn en bovendien dat de meeste tafels niet voor deze
manier van werken bedoeld zijn. De ingangen van zo’n mengtafel zijn vaak veelgebruikt en aan slijtage, dus aan storing
onderhevig.
De aanwezigheid van een patchbay betekent een verhoging
van de werksnelheid en maakt de werkwijze zo betrouwbaar en
overzichtelijk mogelijk.

Soms is een studio ingesteld op het werken met gebalanceerde
ingangen. Voor de aansluiting van microfoons zijn deze aan-
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sluitingen te prefereren. Ze zijn echter niet zonder meer te
gebruiken voor de aansluiting van de, meestal ongebalanceerde
uitgangen van bijvoorbeeld synthesizers.

ê
XLR- jack- en hjlpplug

Indien de studio de beschikking heeft over verloop kabels of
pluggen van jack naar XLR, van ongebalanceerd naar gebalan
ceerd, kun je alsnog van de gebalanceerde ingangen gebruik
maken.
Let op of de studio voldoende kabels heeft om alle ingangen
aan ongebalanceerde uitgangen te koppelen.

Op een podium moet voorkomen worden dat een signaal dat
bijvoorbeeld afkomstig is uit een microfoon onderweg naar een
mengpaneel of versterker ernstig stoort of vervormt. Door het
signaal te verzenden via een gebalanceerde kabel kunnen storings-invloeden van buitenaf grotendeels voorkomen worden.
Het signaal wordt in een gebalanceerde kabel verzonden via
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twee draden plus een aarde-draad. Het signaal in de ene draad
van de kabel is daarbij het geïnverteerd signaal van de andere.
Bij aankomst in een gebalanceerde ingang van een mengtafel of
versterker worden beide signalen samengevoegd.
Wanneer je van een gebalanceerde plug of uitgang naar een
ongebalanceerde plug of ingang gaat moet je de positieve, dus
de niet geïnverteerde draad verbinden met de tip van bijvoor
beeld een jack (zie illustratie). De aarde verbind je met de aarde
van de jackplug. De omzetting van een signaal dat gebalanceerd
verzonden werd naar een ongebalanceerd signaal levert nauwe
lijks verlies op.
In studio’s kom je vanwege de betrouwbaardere signaalover
dracht ook vaak gebalanceerde aansluitingen tegen, in ieder
geval voor de microfoons.
Sleeve (aarde)

Pin 1&2 van de canon verbinden

2

<1

1
3
Canon plug
(europese norm)

Tip van de jackplug
aansluitschema XLR naar jack

De mengtafel: indeling en invloed
Grof gezegd biedt een mengtafel twee soorten ingangen. De
eerste is de lijningang. Deze ingang bedien je qua niveau met de
grote fader. Er vlak boven (bij een in-line concept) of rechts
ervan (bij een split concept) tref je de monitor-in gangen aan.
Tijdens opnames worden deze knoppen (soms ook kleine faders)
gebruikt voor het wegzenden van een aparte mix naar de muzi
kanten of de zanger in de opnameruimte. Tijdens de eindmix
kunnen deze faders ingezet worden als extra ingangen.
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Voor wat betreft het aantal beschikbare ingangen dat een
mengtafel heeft moet je eisen kunnen stellen. Voor het aantal
ingangen geldt dat je de tape-ingangen niet meerekent, omdat
deze vaak over de grote faders binnenkomen voor de eindmix en
dus niet voor andere klankbronnen gebruikt kunnen worden.
Twintig vrije ingangen over grote faders is een minimum, dertig
is comfortabel en elke ingang meer dan dertig is bruikbare luxe.
Zestig ingangen is aan de hoge kant en meer dan zestig komt
weinig voor.
Soms moeten instelmogelijkheden voor de monitor-ingangen
gedeeld worden met de grote fader. In veel gevallen kan de
equalisatie (toonregeling) niet voor de monitor-ingang gebruikt
worden, of je moet kiezen om een effect send in te zetten voor
de grote fader of voor de monitor-ingang. Kortom de monitoringangen zijn dus niet altijd als volledig volwaardige ingangen te
beschouwen. Sommige studio’s adverteren wel met ‘mengtafel
met 48 ingangen’, maar na aftrek van de tape-ingangen van een
zestien sporen recorder over de grote faders en de 24 monitoringangen blijven er 8 grote fader ingangen over. Uiteraard kun
je, wanneer niet alle sporen van de recorder gebruikt worden,
deze vrijgekomen fader-ingangen gebruiken als synthesizeringangen. Maar je moet je in ieder geval realiseren dat er ver
schillende soorten ingangen zijn.
Een mengtafel oefent grote invloed uit op de kwaliteit van het
eindprodukt. Er zijn twee soorten tafels, de geautomatiseerde en
de niet geautomatiseerde mengtafel.

Een geautomatiseerde mengtafel biedt de mogelijkheid om
bepaalde handelingen (meestal het verschuiven van de grote
faders) te programmeren. Deze tafel is erg duur in aanschaf en
kan vrij lastig zijn qua bediening. De meeste thuiswerkende
Midi-muzikanten zullen niet gauw in een studio terecht komen
met een digitale mengtafel, alleen al omdat de huurprijs van zo’n
studio bijzonder hoog is.
De niet geautomatiseerde gewone mengtafel is er in verschil
lende soorten en maten. Een belangrijke specificatie van een
mengtafel is het aantal ingangen dat men ter beschikking heeft.
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DDA mengtafel

Belangrijker dan dat is eigenlijk in de eerste plaats de klankkwaliteit van de mengtafel. Deze is niet direct te horen of aan de
buitenkant te zien. Men kan er ook niet altijd van uitgaan dat een
tafel van een bekend merk ook qua klank goed is. De klank van
een mengtafel betreft eigenlijk meer de kleuring die deze aan
een geluid geeft. Mengtafels die een geluid teveel vervormen of
bijkleuren zijn bij voorbaat niet geschikt om een goede eindmix
op te draaien. Daarnaast kan de equalisatie van een mengtafel
een zwak onderdeel zijn. Indien deze te zwak is of bij inschake
ling teveel mis veroorzaakt, moet de bruikbaarheid ervan in twij
fel getrokken worden. Het karakter van een equalisatie kan voor
sommige puristen het verschil uitmaken tussen een goede en een
slechte mengtafel. Naast de klankkwaliteit is het belangrijk dat
de mengtafel van een studio van een aantal andere functies voor-
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zien is, waaronder equalisatie, effect sends en een monitor afde
ling voor de opname-ruimte. Voor deze aspecten geldt echter dat
bij gebruik van veel klankbronnen een kleine mengtafel wel erg
goed kan zijn maar dat er bij een kleine hoeveelheid ingangen
nauwelijks gebruik van gemaakt kan worden. In dat geval be
tekent dit dus dat men beter voor een studio met een iets mindere
kwaliteit mengtafel maar wel met een grote hoeveelheid in
gangen moet kiezen, zodat men toch controle heeft over alle
geluiden.

HIGH

12 K

FREQUENCY
16 KHZ

3K

M1D

12 kHz
-15 dB

+15 dB

RANGE

FREQUENCY

2 kHz

150 HZ

LOW

GAIN

-15 dB

+15 dB
GAIN

15 dB
GRAFISCHE EQUALIZER

12kHz

+15 dB

PARAMETRISCHE EQUALIZER

100 Hz f 4

LOW

GRAFISCHE EQUALIZER MET
SWEEPABLE MIDDENGEBIED

drie voorbeelden van equalisatie configuraties die je aan kunt treffen op een mengtafel. Bij de grafische en
parametrische equalisatie kies je zelf het frequentiegebied dat je wilt bewerken. Bij de grafische equalizer
zijn de gebieden die je bewerkt vastgesteld.
Bij de parametrische equalizer kun je behalve het frequentiegebied ook de breedte (range) van het gebied
bepalen dat je wilt bewerken.
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Sommige zijn muzikanten nogal kieskeurig ten aanzien van
het merk en model mengtafel dat in een studio gebruikt wordt.
Het zou te ver voeren om daar hier uitgebreid op in te gaan. In
het algemeen kan gezegd worden dat de meeste mengtafels voor
Midi-muziek goed genoeg zijn mits ze goed onderhouden zijn
(geen krakende faders bijvoorbeeld) en mits er een voldoende
aantal ingangen is.

Voor wat betreft de equalisatie is het handig wanneer dit
gedeelte van de mengtafel een deels grafische equalisatie (bij
voorbeeld voor hoog en laag) en een deels ‘sweepable’, ofwel
parametrische equalisatie biedt. Om geluid dat de tafel binnen
komt ‘bij te schaven’ is een dergelijke indeling vrijwel noodza
kelijk.

Het ruisonderdrukkingssysteem
Op meersporen recorders wordt vaak gebruik gemaakt van een
ruisonderdmkkingssysteem, om de op te nemen dynamiek te
verhogen en het daarmee samenhangende ruisniveau omlaag te
brengen.

Systemen voor ruisonderdrukking zijn bedoeld om de dyna
miek van een op te nemen signaal op tape te verhogen.
Dynamiek is een verhoudingsgetal tussen zachte en harde passa
ges van het op te nemen geluid. Zonder ruisonderdrukking is
opnemen een stuk lastiger. Maar zo’n systeem heeft ook nadelen
en wanneer het niet goed is afgeregeld, wordt een opname er
beslist niet beter van.
Zonder ruisonderdnikking heeft een tape een begrensde dyna
miek. Deze heeft een waarde van ongeveer 45 decibel. Dat wil
zeggen dat het verschil tussen de hardste en zachtste passages
maximaal 45dB mag zijn. Boven de 45dB treedt er vervorming
op van het opgenomen signaal. Afhankelijk van de recorder en
de gebruikte tape kan dit iets meer of minder zijn. Bij digitale
tapes zoals de DAT recorder kan de dynamiek tot 96dB groot
zijn. Met behulp van een goede ruisonderdnikking is het moge-
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lijk om de dynamiek van de tape op te voeren tot zelfs 96dB. Dit
betekent dat sommige analoge systemen met een goede ruis
onderdrukking soms net zo goed (of zelfs beter) zijn als digitale
opnamc-apparatuur.
De meest gebruikte systemen voor ruisonderdrukking zijn
Dolby, DBX en in mindere mate Telcom. Deze drie systemen
zijn geregistreerde handelsmerken en worden wereldwijd
gebruikt.
Van Dolby Laboratories zijn Dolby B en C bekend omdat deze
op Hifi-apparatuur veel geïnstalleerd worden, met name op cassettedecks. Dolby A en Dolby SR worden vooral toegepast op
studio-apparaten. Dolby SR bijvoorbeeld op professionele meersporen recorders. Een afgeleide ervan, Dolby S, wordt toegepast
op diverse 16- en 24-sporen recorders uit de lagere prijsklassen.
DBX is een systeem ontwikkeld door DBX en wordt bijvoor
beeld gebruikt op de Akai MG14D en de Tascam home recor
ders serie. Alle voomoemde systemen en namen zijn handels
merken en zijn gepatenteerd.

Het is belangrijk om te weten dat alle systemen het geluid in
enig mate beïnvloeden. Dit kan betekenen dat bij een verkeerd
afgesteld systeem, maar ook bij een goed afgesteld systeem, zij
het in mindere mate, een verandering in het geluid plaatsvindt.
Het principe van een ruisonderdrukkingssysteem is dat een
signaal voordat het op tape opgenomen wordt, wordt samenge
drukt (gecompressed) en bij het afspelen van de tape via hetzelf
de systeem een expansie ondergaat.

Dolby systemen reageren frequentie-afhankelijk. Dat betekent
dat bij het terugspelen van een met een Dolby-systeem opgeno
men signaal bij het terugspelen weer door dit zelfde systeem
gedecodeerd moet worden. DBX drukt het binnengekomen sig
naal met een maximale verhouding van 2:1 in elkaar en trekt het
signaal weer in dezelfde verhouding uit elkaar bij het afspelen.
DBX werkt altijd onafhankelijk van de binnengekomen frequen
tie.
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Wanneer de systemen verkeerd afgeregeld zijn, kan er een ver
schil optreden tussen het signaal dat binnenkomt op een recorder
en het signaal dat bij het afspelen weergegeven wordt. Probeer
een met DBX opgenomen tape maar eens op een Dolby recorder
of zonder DBX decodering af te spelen en het is meteen duide
lijk wat hier bedoeld wordt.
Meestal heeft een studio bij de aanschaf van een recorder geen
invloed op de keuze voor een bepaald ruisonderdrukkingssysteem dat waarmee de recorder uitgerust zou moeten worden.

Aan elk systeem kleven voor- en nadelen. Dolby is voor som
migen niet effectief genoeg, maar voor anderen is het juist pre
cies wat men zoekt. DBX heeft ten opzichte van Dolby het voor
deel dat men er veel harder mee kan opnemen dan andere
systemen. Een winst van 30dB ten opzichte van andere systemen
is mogelijk. Daar staat tegenover dat de invloed van DBX te
horen is met name bij de opname van korte percussieve klanken
of bij de opname van basgeluiden. Dolby SR daarentegen biedt
weer een hogere dynamiek dan Dolby A en kan. mits goed afge
regeld, met digitale systemen concurreren.

Verder geldt dat bij een groot aantal recorders de ruisonder
drukking niet per kanaal in of uit te schakelen is. Voor het opne
men van een synchronisatie signaal is het beter dat de ruisonder
drukking voor het kanaal waarop het synchronisatie signaal
staat, uitgeschakeld kan worden. Telcom combineert de voorde
len van Dolby A en DBX. Het systeem werkt net als bij Dolby
afhankelijk van het frequentiegebied en drukt het signaal in z'n
geheel in elkaar net als DBX. Telcom wordt echter niet veel
gebruikt in de low- en midbudget studio's.
Tot slot bestaan er ook nog de single-end noise reduction sys
temen. Deze apparaten zijn er in drie soorten; het type dat de ruis
onderdrukt door deze te filteren, een tweede type dat ruis onder
drukt via een gate en een type dat beide principes combineert.
Nadeel van deze systemen is meestal dat zij de dynamiek van
een opname niet direct verhogen en vaak ook ongewenste (hoor
bare) bijwerkingen hebben.
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Voor elk type ruisonderdrukkingssysteem op een recorder
geldt hetzelfde als voor de mengtafel, mits goed onderhouden
zal het voor de gemiddelde Midi-produktie weinig uitmaken
welk systeem gebruikt wordt. Het is belangrijker dat de recorder
in goede staat verkeert en goed afgeregeld is. Bovendien moet de
recorder minstens eenmaal per week (het absolute minimum)
schoongemaakt worden. Verder is het belangrijk dat er goede
tapes gebruikt worden, bijvoorbeeld Ampex, Maxwell of Agfa.
Voor sommige recorders zoals de Akai MG14D geldt dat er
alleen Akai tapes in gebruikt kunnen worden. Het onderhoud
van de recorder is ook bij een bezoek aan de studio voor de sessie
moeilijk te controleren. Meestal blijken mankementen pas tijdens
de sessie. Je moet van te voren met de studio afspreken dat je in
het geval van een slecht functionerende recorder kan rekenen op
een (schade)vergoeding, of op het voortzetten van de sessie op
een later tijdstip zonder verdere kosten.

Effect-apparatuur
Effect-apparaten zijn vooral van belang voor de eindmix. Qua
mogelijkheden, modellen en types zijn er minstens zoveel te
krijgen als er synthesizers zijn. Via het gebruik van effect-appa
raten probeert men een geluidsbron (bijvoorbeeld de zangpartij)
te laten klinken alsof het gezongen wordt in bijvoorbeeld een
ruimte met een galm. Behalve effect-apparaten die galm, delay
en/of chorus kunnen genereren, reken ik hier compressors en
limiters ook tot de effect-apparatuur. Deze signaal-processors
kunnen het geluid van sommige partijen in de muziek in belang
rijke mate helpen stand te houden in de mix of kunnen van nut
zijn bij opnames, om harde en zachte passages in balans te bren
gen. Het is voor een demo-tape die ‘hard’ moet klinken van
belang dat je de opname zo hard mogelijk kan masteren. De aan
wezigheid van een goede stereo-li mi ter kan hierbij helpen. Over
het algemeen geldt dat minimaal vier effect-apparaten op een
mengtafel aangesloten moeten zijn. Dan hoeft niet voortdurend
dezelfde galm en delay gebruikt te worden voor een mix.
Daarnaast zijn een viertal compressor/limiters en eventueel nog
wat andere apparaten als een Wah Wah pedaal en een Chorus
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erg handig. Alles wat daar extra bijkomt kan nuttig zijn, maar
kan ook voor te veel afleiding zorgen.

Een goed gekozen galm brengt ruimte en sfeer in een mix. Een
galm is aan de hand van diverse parameters in te stellen. Om een
voorbeeld te geven; de pre-delay van een galm is de tijd die een
signaal nodig heeft om van de bron af komend, tegen een wand
te weerkaatsen en de luisteraar te bereiken. Kortom een soort
eerste stilte dus. Omdat een lange pre-delay tijd door het mense
lijk gehoor geassocieerd wordt met een grote ruimte (de wand
waartegen de eerste reflectie terugkaatst lijkt ver weg te staan),
kan men door het instellen van een lange pre-delay, zelfs bij een
verder kleine korte galm, de suggestie wekken dat de geluids
bron waar dit effect voor gebruikt wordt lijkt te weerklinken in
een grote ruimte. Je kan in zo’n geval afzien van een galm met
een gigantisch lange looptijd om het idee van een grote zaal te
simuleren.

Het studio-ontwerp, de inrichting van de controlekamer en het
opname gedeelte kan men in evenzoveel vormen aantreffen als
er studio’s zijn.

In de inleiding gaf ik al aan dat er in de loop van de tijd ver
schillende opvattingen zijn geweest over de beste wijze van
inrichten van een studio. Behalve puur technische aspecten spe
len bij de inrichting van een studio ook persoonlijke smaak en
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eisen een grote rol. In grote lijnen zijn er, zoals al eerder werd
behandeld, twee verschillende studio-ontwerpen te onderschei
den.

studio Shiva

1. Het ontwerp waarbij de controle-kamer van een studio,
waar vrijwel alle apparatuur staat, en de opnameruimte geschei
den zijn. In dit ontwerp bevindt de artiest zich ‘achter het raam'
tijdens de opnames en is afluistering van de opnames in de con
trolekamer mogelijk via de monitorspeakers. Dit ontwerp vindt
men in het overgrote deel van de huidige studio’s.
2. Het ontwerp waarbij de opnameruimte en de controlekamer
één geheel vormen. In deze situatie heeft iedereen tijdens de
opnames een koptelefoon op en vindt beoordeling van de opna
mes plaats nadat de opname is afgelopen, door de microfoon uit
te schakelen en de monitors in te schakelen.
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Beide ontwerpen hebben voor- en nadelen. Het gescheiden
concept wordt in de studio’s het meest toegepast. Een belangrijk
voordeel is dat tijdens het inzingen of inspelen van een opname
al beoordeeld kan worden, via de boxen, hoe de opname (even
tueel op een hard volume) klinkt. Nadeel is dat de communicatie
tussen artiest en technicus plaats moet vinden via de zogenaam
de ‘talk-back’ microfoon. Vaak staat de artiest ook ver weg en is
oogcontact of gebarentaal niet goed mogelijk.
Het open concept wordt pas sinds de laatste tien jaar op grote
re schaal toegepast. Vooral na de introductie van Midi werd het
programmeren van muziek in de studio zelf een steeds groter
onderdeel van een sessie. Voor dit programmeren is een ruimte
waar veel apparatuur kan staan en waar men veel bewegingsvrij
heid heeft erg aangenaam. Bovendien kan, wanneer de opnames
aan de gang zijn, nog vrij snel ingegrepen worden in de muziek
zelf. Een grote controle/opname kamer heeft verder als voordeel
dat er meerdere mensen zonder elkaar op de tenen te gaan staan,
plaats kunnen nemen. Het voor sommigen grote nadeel van dit
geïntegreerde concept is dat je tijdens de opnames de opgenomen
zang of muziek alleen kan beoordelen op een koptelefoon. Een
goede neutrale beoordeling van de opnames is alleen mogelijk na
het stoppen van de recorder en het uitschakelen van de micro
foon, waarna je alsnog via de monitorspeakers kan luisteren.
Het ontwerp is echter wel ruimtebesparend en zeer flexibel. Je
kan vrij makkelijk in zo’n controlekamer een hoop extra appara
tuur kwijt en in sommige gevallen is er voldoende ruimte voor
een complete tienmansformatie.

Om de controlekamer voor akoestische opnames en voor het
eindmixen geschikt te maken is een goed ontworpen en uitgedacht
akoestisch ontwerp nodig. In de zogenaamde home-studio’s is
men meestal door ruimtegebrek genoodzaakt om opnames van
bijvoorbeeld zang in de dezelfde ruimte als waar de apparatuur
staat te doen.
Alleen al vanwege de verschillende voor- en nadelen van stu
dio s onderling is het soms ook als amateurmuzikant een goed
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idee om in een studio met goede opnamefaciliteiten (veel micro
foons etc.) de opnames te doen om het daarna in een andere stu
dio, waar goede apparatuur voor de eindmix staat, af te mixen.

Over de akoestiek van de controlekamer en de opnameruimte
zijn dikke boeken geschreven en hierbij geldt, nog meer dan bij
het ontwerp van een studio, dat er tientallen manieren en tiental
len meningen zijn over wat nu een goed akoestisch ontwerp is en
wat niet. Ontwerpen zijn er variërend van akoestisch zo dood
mogelijk gemaakte ruimten, via ‘Livc-end-Dead-end’ concepten
tot studio’s als kerken met gigantische galmtijden.

Uiteraard zal je bij studiobezoek geconfronteerd worden met
de inrichting ervan. Er zullen zeker mooie verhalen verteld wor
den over het hoe en waarom van het ontwerp. In sommige geval
len zal het een wat minder poëtisch ‘het was lekker goedkoop
zo’ zijn, in andere gevallen is men in staat om de oorspronkelij
ke tekeningen uit de kast te halen om aan te geven waar het
geluid in de controlekamer het mooist klinkt. Er zijn een aantal
manieren om te beoordelen of het ontwerp van een studio
geschikt is voor Midi-muziek.
1. Je kunt kijken naar de beschikbare ruimte en het concept
van de studio gerelateerd aan de prijs. Wanneer je een uitermate
goedkope studio bezoekt dan kun je niet verwachten dat je er een
blinkend schoon en briljant akoestisch ontworpen inrichting aan
treft. Vaak is een low-budget studio ook klein en bedompt en
voorzien van allerlei meubilair uit vervlogen tijden. Voor een
goede manier van werken is dit niet bevorderlijk. Zeker wanneer
een studio er vuil uitziet, overal losse kabels rondslingeren,
asbakken niet geleegd zijn en alles zich in een kleine controleka
mer afspeelt, is het werken er, hoe goedkoop ook, niet aan te
raden. In een beter georganiseerde en ingerichte studio is het
sneller en plezieriger werken en dat heeft (een positieve) invloed
op de kwaliteit.

2. Wanneer je een studio aantreft die er redelijk tot goed uit
ziet dan kan aan de hand van een zelf meegebrachte CD of een
cassette beoordeeld worden of het geluid er rustig en definieer-
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baar klinkt. Deze manier om de akoestiek van een studio te les
ten wordt vaak vergeten. Bovendien kan je er het monitor-systeem mee beoordelen, waarover later meer.

3. Bij de keuzemogelijkheid tussen twee verschillende studio’s
van een vergelijkbare prijs en kwaliteit zal de keuze af moeten
hangen van andere zaken, zoals de sfeer en zeker ook de bekend
heid van de studio met de muziekstijl die je er wilt produceren.
Ook zal het met de ene technicus of studio-eigenaar wel klikken
en met de andere totaal niet.

4. Zoals reeds gezegd is behalve het ontwerp van een studio en
akoestische kwaliteiten, ook het schoonhouden van de studio
zelf van belang. Het is immers prettiger te werken in een schone
omgeving, dan in een café/bar-achtige toestand, die bovendien
ook zeer slecht is voor de apparatuur.
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M o n i tori ng
Al enkele malen heb ik het gebruik van monitorboxen ter spra
ke gebracht. Ze geven een referentie bij het afdraaien van een
stuk muziek. Met name ervaren producers en mixers weten pre
cies hoe ze, door een mix over die boxen op een bepaalde manier
te laten klinken, ervoor kunnen zorgen dat de mix overal op elk
geluidssysteem goed klinkt.

Voor een beginnend muzikant of producer is het in een studio
vooral na een lange dag werken, erg moeilijk om inzicht te krij
gen in de juistheid van de mix. In de meeste studio’s zijn twee
monitor-systemen aanwezig. Een groot systeem met veel vermo
gen om het geluid van een mix voor toepassingen in een disco
theek te beoordelen en een kleiner systeem voor het beoordelen
van de klank van een mix voor radio-toepassingen. Het grote
systeem moet zoveel mogelijk ongebruikt blijven en is eigenlijk
meer bedoeld voor het checken van bijvoorbeeld het laag en het
sublaag in een mix, of in een geluid.

Yamaha NS10M

71

DE STUDIO IN

Vooral voor de kleinere monitoring (nearfield) zijn er boxen
van een bepaald merk en type standaard geworden. Dat wil zeg
gen dat men in veel studio’s over de hele wereld deze kleine
monitoren tegen kan komen. Tot voor kort was dat de Auratone
Cube studio monitor, een klein box-vormig doosje dat als refe
rentie gebruikt werd voor de radio. Een mix die goed klinkt op
deze kleine boxjes klinkt overal goed.
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Tegenwoordig wordt de standaard gevormd door een tweetal
types monitorboxen: de Yamaha NS10M en de Tannoy Eclipse.
Deze tref je aan in veel studio’s over de gehele wereld. Dit is
met name voor internationaal opererende producers van belang.
Ongeacht de apparatuur waarop gewerkt wordt, weten ze dan
hoe iets ‘thuis’ gaat klinken al zitten ze in studio ‘Tarzan’ in
Timboektoe. Een andere monitor in deze klasse is de JBL
Control 5.
Voor grote monitor-systemen kom je verschillende merken
veel tegen, waaronder de JBL 4000 serie, Westlake, Quested en
Genelec. Elk van deze grote systemen heeft zijn eigen karakter,
waar men in de studio goed op moet letten.
Je kan proberen in te schatten hoe een monitor-systeem klinkt
door een CD waarvan je de muziek qua klank goed kent in een
studio zowel klein als groot af te luisteren.

Monitors zijn erg belangrijk en hoewel er door sommige pro
ducers en componisten fantastische mixen gemaakt worden op
Hifi-boxen is het verstandig om in een studio-omgeving een
standaard monitor-systeem te kunnen gebruiken. Een goed en
kritisch gehoor is evengoed belangrijk. Soms moet daarvoor spe
ciaal iemand meegenomen worden of je moet er van uit kunnen
gaan dat de mensen van de studio veel verstand hebben van een
goed geluid.

De meersporen recorder
Het aantal benodigde sporen in een studio is afhankelijk van
het wel of niet maken van akoestische opnames bij Midi-muziek.
Wanneer je alleen zang en een enkele gitaarpartij wil opnemen
zijn acht sporen al voldoende. Je moet daarbij rekening houden
met het verlies van een spoor, omdat daarop een synchronisatiesignaal opgenomen moet worden. Sommige recorders hebben
hiervoor een apart spoor. De Akai MG14D is een twaalfsporenrecorder, die ook bij synchronisatie twaalf sporen behoudt omdat
er twee extra sporen zijn. Een daarvan is bedoeld voor een synchronisatie-signaal.
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Acht sporen is wel een minimum. Er zijn ook niet al te veel
studio’s meer met minder sporen. Twaalf sporen is vooral han
dig als er nog wat extra akoestische instrumenten bij de muziek
gemixed moeten worden of wanneer de zang meerstemmig is of
uit veel verschillende partijen bestaat. Zestien sporen is voor een
gemiddelde Midi-produktie zeer comfortabel en vierentwintig
sporen is een luxe. Het gebruik van 24 sporen is welhaast een
internationaal geaccepteerde standaard. Veelal worden alle
muzikale partijen. Midi of niet, op een 24-sporen band opgeno
men. Aangezien in vele studio's, verspreid over de hele wereld,
2 inch 24-sporenrecorders gebruikt, kunnen deze tapes overal
gebruik worden voor een remix. Meersporenrecorders zijn duur
in aanschaf, zodat je die aanschaf in de dagprijs van de studio
terugvindt.
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Ook over deze materie is het laatste woord nog niet gesproken.
Voor sommige situaties is een groot aantal sporen wel handig
omdat men effecten op tape weg kan schrijven, of omdat de
opname simpelweg internationaal bewerkt moet kunnen worden.
Bij sommige Midi-produkties wil je misschien een groot aantal
geluiden op tape opnemen. In zo’n geval is een 24-sporen recor
der ook wenselijk.
Je kunt bijvoorbeeld, wanneer er genoeg sporen zijn, een
fraaie galm van een cymbal of hi-hat op tape opnemen (niet de
cymbal zelf maar alleen het signaal dat uit een effect-processor
terugkomt). De effect-processor waar deze galm uitkomt, is na
opname van het effect op tape weer vrij om een andere galm
over andere instrumenten te zetten. Deze nieuwe galm kan zelfs
over het effect dat van tape terugkomt gezet worden. Kortom je
kan je geheel en al werpen op de special-effects. Bedenk echter
wel dat het maken van dit soort effecten tijd en dus geld kost.
Zeker voor demo-opnames kun je er dan ook beter van afzien.
Zorg in plaats daarvan ervoor dat ideeën op tape komen. Voor
alleen technische hoogstandjes koopje niet veel.
Naast het aantal sporen is het merk en type recorder en het
soort ruisonderdrukking dat is ingebouwd erg belangrijk. De
meeste meersporen recorders zijn van het reel-to-reel type. Ofwel
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het zijn bandrecorders met losse tape-spoelen. Er zijn echter ook
systemen die werken met Video-8 tapes of met casettes die daar
op lijken. Het voordeel van deze systemen is de snelle verwissel
baarheid van de tapes en de relatieve stofdichtheid. Daar staat
tegenover dat men gebonden is aan een maximale tape-Iengte. In
sommige gevallen niet meer dan tien minuten per cassette. Voor
de meeste muziekprodukties is dit voldoende, voor film en
video-toepassingen kan het tekort zijn.
Het voordeel van de open spoclenrecorder is de lange opname
tijd en de spoelsnelheid. Bovendien heb je de keuze uit een aan
tal merken tape. Je bent niet afhankelijk van de tapekwaliteit die
door een fabrikant geleverd wordt.

Er zijn twee typen geluidsopname mogelijk: digitaal of ana
loog. Steeds meer zul je in studio’s digitale multitrack recorders
aantreffen. Voor een redelijk bedrag is er momenteel al een digi
tale twaalfsporenrecorder (van Akai) op de markt, die werkt op
Video-8 cassettes. Het zal nog wel even duren voor deze recor
ders de low-budget studio’s bereiken, maar het is in ieder geval
belangrijk om te weten dat digitale recorders een duidelijk ander
opnamekarakter hebben dan de analoge recorder. Voor de een is
dit een voordeel een ander zal er nooit mee willen opnemen. Er
doen veel verhalen de ronde over de steriliteit van digitale
machines ten opzichte van de analoge recorders. Analoog zou
warmer klinken en iets toevoegen terwijl digitaal een opname
dunner en kouder maakt.
Hier geldt net als bij zoveel aspecten van een studio dat per
soonlijke smaak en ervaring de doorslag geven. In het algemeen
kun je zeggen dat digitale recorders inderdaad niets toevoegen
aan het geluid of dit sommige gevallen dunner maken. Er zijn
echter veel goede mogelijkheden om dit te ondervangen, bij
voorbeeld door een geluidsopname zo te maken dat het warm
blijft klinken als hel van de digitale tape terugkomt. Niet vergeten
moet worden dat bij analoge opnames het geluid vaak door de
stand van de microfoon of via equalisatie ook wordt bijgeregeld
voordat de definitieve opname wordt gemaakt.
Verder hangt het geluid dat opgenomen wordt en de weergave
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ervan ook samen met de mengtafel die aan de recorder gekop
peld is.

Er zijn nog veel meer voor- en nadelen te noemen, maar dan
verliezen we teveel aandacht aan iets wat tot op zekere hoogte
minder belangrijk is dan andere aspecten van een studio, zoals
de beheersing van microfoontechnieken en een goede opnameruimte.
We behandelen de meersporen recorder ook als een van de
laatste punten in de lijst omdat bij Midi-produkties het accent
veel meer is komen te liggen op de aanwezigheid van een onbe
rispelijk Midi-systeem en een goede synchronisatie. Dat wil niet
zeggen dat de recorder van ondergeschikt belang is. Met een
minder aantal sporen, een goed Midi-systeem en een goede
mengtafel zijn zondermeer betere resultaten te halen dan anders
om.

Microfoons
Ik noemde al het belang van een goede beheersing van de
microfoon(plaatsings)techniek. Een opname is niet een kwestie
van een microfoon ergens bij plaatsen en de opnameknop
indrukken. Aan het goed akoestisch opnemen van zang en in
strumenten, moeten bepaalde eisen gesteld worden.
Een studio moet beschikken over meerdere microfoons van
verschillende types. Minimaal moet er de beschikking zijn over
een dynamische- en een condensatormicrofoon. Daarnaast is het
beter om een keuzemogelijkheid te hebben tussen verschillende
merken en types. Elke microfoon heeft een toepassingsgebied
waarvoor deze het meest geschikt is. Er zijn verschillende mer
ken waarvan men zonder meer kan uitgaan dat zij voor de toe
passing waarvoor ze ontworpen zijn naar behoren hun werk
doen. Merken als AKG, Beyer Dynamic, Shure, Sennheiser,
Neuman, Sanken en Bruël & Kjaër zijn te preferen. Elke fabri
kant brengt verschillende types uit en elk type heeft specifieke
karakteristieke eigenschappen. Ik wil hier niet al te veel ingaan
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op de ins & outs van microfoons en microfoontechnieken. De
studio zelf moet hier immers in thuis zijn. Over dit onderwerp is
diverse literatuur te vinden (meest Engelstalig). In ieder geval is
het van belang om bij een bezoek aan de studio naar soort, merk
en type microfoons te vragen die gebruikt worden. Meestal kun
je ook aan de bekendheid die een studio heeft of bekende arties
ten die men er opgenomen heeft, al horen hoe goed de opnames
van zang of gitaar klinken. Het is dus zaak om te vragen welke
belangrijke projecten men heeft gedaan en vooral of men daar
enkele stukken van kan laten horen.

Bruël & Kjaer cardioid condensator microfoon

Microfoons zijn evenals de mengtafel en de recorder prijzig.
Zij zijn voor het akoestische deel van de produktie de eerste en
belangrijkste stap op weg naar een goed geluid.

Vergeet ook niet, indien mogelijk, met een technicus over
microfoons te praten, het liefst de technicus die jou straks tijdens
de sessie zal helpen, zodat je een indruk kunt krijgen van zijn
know-how op dit gebied.
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Backline en andere faciliteiten
Tot slot moet je vragen wat er aan backline-apparatuur aanwe
zig is. Onder backline worden zaken als gitaar- en basversterkers
verstaan. Andere aanwezige faciliteiten kunnen instrumenten
zijn, Zoals een akoestische piano of vleugel (indien men die
nodig heeft) of een Midi-masterkeyboard. Het is van belang om
te overleggen met de muzikanten die men inhuurt of de backline
voldoende is, of dat men liever eigen versterking meeneemt.

Soms wordt de backline apart in de prijs inbegrepen en is het
goedkoper om er geen gebruik van te maken. Voor de piano
(wordt deze regelmatig gestemd?) geldt hetzelfde evenals voor
elk ander aanwezig en al of niet gratis te gebruiken instrument.

Mastering
Er zijn net als bij de meersporen recorder twee types maste
ring: digitaal en analoog. De digitale mastering is in vrijwel alle
gevallen een DAT recorder. Het voordeel van een mastering op
een DAT recorder is dat het de standaard is geworden binnen de
muziekwereld en dat deze bovendien zeer goed en zonder enig
verlies omgezet kan worden naar CD. Bovendien voegt een
DAT recorder nauwelijks of geen ruis toe aan de master en er
zijn enorme dynamiek verschillen mee op te nemen.
Tegenwoordig is het in alle gevallen aan te raden om in ieder
geval te masteren op DAT. De analoge mastering, meestal op
een tweesporen recorder, is door de DAT snel vervangen. In
minder dan drie jaar tijd is men massaal overgestapt. Dat wil niet
zeggen dat analoge mastering geen goede vorm van mastering
zou zijn. Wanneer je bijvoorbeeld nog wil tape-editen (plakken
en knippen) met de eindmix dan is dat op goedkope wijze moge
lijk met de analoge master. Er zijn nog een groot aantal studio’s
die eerst een DAT master op analoge tape overspelen, dan knip
pen en plakken en tenslotte weer opnieuw opnemen op DAT.
Een DAT rechtstreeks editen kan niet, daarvoor zijn Digital Edit
faciliteiten nodig. Het nieuwe recentelijk aangekondigde DCC
formaat is voor mastering van een eindmix niet te gebruiken. De
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omzetting van analoog naar digitaal is daarvoor niet compleet
genoeg. Voorlopig zal de DAT dus nog in de studio aanwezig
blijven voor mastering.

Sony DAT edit systeem

Over DAT-mastering doen ook nogal wat verhalen de ronde.
Over één ding zijn de meesten het echter wel eens. De DAT ver
andert weinig aan het geluid van een eindmix, zeker wanneer je
een recorder van een gerenommeerd merk gebruikt.
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DEEL 2: DE MENSELIJKE ASPECTEN
Wanneer je ter oriëntatie een studio bezoekt, wordt je vaak
meteen al geconfronteerd met de menselijke kant van de zaak.
Aan de manier waarop je ontvangen wordt, is veel af te leiden
over de verdere manier van werken in de studio. De ene studio
ontvangt je als een vorst, de andere als weer een lastige klant.
Beide situaties zijn verdacht. Maar je moet in ieder geval altijd
scherp opletten. In veel studio’s word je direct de controlekamer
ingesleept en in een noodtempo worden achtereenvolgens de
apparatuur, de reeds gedane projecten en de fantastische opname
mogelijkheden besproken. Hoewel er studio’s zijn die een gun
stige uitzondering vormen is het vaak zo overdonderend, dat je
aan het eigenlijke doel van het bezoek niet meer toekomt.
Probeer in ieder geval altijd het hoofd koel te houden. Tracht
indien mogelijk uit te leggen wat je van plan bent en welke tech
nische eisen daarvoor gesteld worden, of probeer als je nog niet
zeker bent van je zaak een goed advies te krijgen.

Uiteraard hoef je daarbij zelf niet merk en type tape en micro
foon te kunnen noemen en nog minder het aantal Midi-kanalen
wat je denkt nodig te hebben. Maar je moet met de eigenaar of
technicus met wie je spreekt kunnen ‘converseren’ en overleg
gen over het project.
Alleen op deze manier kun je er achter komen wie je voor je
hebt. Misschien komt bovengenoemde situatie wat overdreven
over, maar het gebeurt maar al te vaak dat iemand helemaal sufgepraat de studio uitkomt, en eigenlijk nog niets weet.
Het is handig om een tape of opname mee te nemen van de
muziek die je zou willen opnemen of mixen, hoe slecht deze ook
klinkt. Uit reacties van de persoon met wie je de studio ‘verkent’
kun je dan opmaken hoe geïnteresseerd de studio is. Bovendien
kun je vragen om (fragmenten van) opnames of eindmixen te
laten horen en kan je naar vorige projecten vragen. Wanneer er
bekende tot zeer bekende groepen en artiesten al reeds eerder in
de studio hebben opgenomen, kan dit een aanwijzing zijn dat de
studio vrij goed is in het vak. In het algemeen geldt dat iemand
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van een studio die jou ook vragen stelt, te prefereren is boven
een studio waarvan de eigenaar alleen maar over zichzelf loopt
op te scheppen. Indien mogelijk kun je ook vragen om kennis te
maken met de technicus die gaat helpen bij de uitvoering van de
sessie. Het is erg belangrijk dat het tussen de artiesten en de
technicus klikt, veel belangrijker dan dat de beste man of vrouw
een expert heet te zijn, maar geen inlevingsvermogen toont in
jouw muziek of project.
Een technicus is in principe een uitvoerend persoon en geen
producer of componist. Tenzij je daar zelf om vraagt, is het dus
niet de bedoeling dat de technicus gaat sleutelen aan jouw arran
gement of manier van zingen of spelen, hoe hij de muziek ook
zegt te kennen. Tot slot is het van belang om een studio in over
weging te nemen, waar je het goed met de eigenaar of technicus
kunt vinden. Wellicht heeft men er geen vierentwintig maar zes
tien sporen en geen veertig maar dertig ingangskanalen. Als je je
in de studio met uitgebreidere faciliteiten ongemakkelijk voelt,
dan zal de uitgebreidere techniek je ook niet kunnen helpen de
sfeer te verhogen. Misschien dat een en ander geen invloed heeft
op je muziek maar meestal brengt een gezellige sfeer ook gezel
lige muziek met zich mee.

Juridische kwesties
Ik hoop dat je met de zaken die ik nu ga opnoemen nooit te
maken krijgt. Het is immers niet erg prettig wanneer je tijdens
een sessie in de studio erachter komt dat het niet is wat je ervan
verwacht had.

Allereerst kun je altijd vragen of de studio leveringsvoorwaar
den heeft. Wanneer die niet aanwezig zijn, moet je zeker van te
voren een aantal extra afspraken op papier vastleggen. De vol
gende punten zijn van groot belang:
De studio levert een wanprestatie, omdat apparatuur niet func
tioneert, niet naar behoren functioneert of uitvalt tijdens de ses
sie, of omdat men, niet conform jouw wensen, veranderingen in
compositie of artistieke ideeën aanbrengt. In zo’n geval heb je
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ree t op een financiële vergoeding, wellicht in de vorm van extra
(gratis) studio-dagen wanneer de gemaakte fouten of de falende
apparaten hersteld zijn. Je kan dan verzoeken om een andere
technicus (indien aanwezig) of vervanging van niet functione
rende apparatuur.
Er is echter geen sprake van een wanprestatie wanneer alles
naar behoren functioneert en je zelf op zaken aanstuurt, bijvoor
beeld in de eindmix, die achteraf niet goed blijken te klinken. Dit
ondanks dat de studio bij de uitvoering van de ‘fouten’ niet cor
rigerend heeft opgetreden. Het is uiteraard moeilijk uit te maken
wanneer er sprake is geweest van een fout van de studio en wan
neer van een fout van jezelf. Je moet hier zelf dus ook op letten
tijdens de sessie.

De werktijden moet je van te voren doornemen. Wanneer je
over de totaaltijd die binnen de dagprijs valt heengaat, dan moet
de studio zelf hiervoor waarschuwen en meteen bekend maken
of dit ook resulteert in een hogere totaalprijs van de dag.
Uiteraard moet je dit ook zelf in de gaten houden en om duide
lijkheid vragen wanneer je niet zeker bent. Over de extra uren
die gemaakt worden en de prijs ervan moet je van te voren
afspraken maken. Wanneer er tijdens of eventueel na een sessie
onenigheid is over de gang van zaken kun je het beste, het liefst
rustig, met de eigenaar of verantwoordelijke persoon overleggen.
Het is belangrijk van te voren in te schatten of de studio bereid is
tot overleg of niet.

Een ander punt waar je van te voren naar moet vragen is de
catering. Sommige studio’s hebben een catering service. Soms
worden de kosten (achteraf) in rekening gebracht. Wanneer je
zelf voor voedsel en drank moet zorgen is dit een onderdeel van
de voorbereiding. Ook het al of niet inlassen van pauzes om te
kunnen eten e.d. moet geregeld worden. Sommige studio’s bere
kenen de pauze wel door aan de klant, anderen doen dit niet.
Verder moet je duidelijk informeren naar de gang van zaken
rond boekingen en opties. Kan een boeking afgezegd worden, en
zo ja, wanneer op z’n laatst en met welke (financiële) gevolgen.
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Wat te doen in het geval van ziekte? Kun je de boeking dan uit
stellen of wordt je toch aangeslagen voor een bepaald bedrag?
Wanneer je een optie neemt, moet je goed weten wanneer een
optie overgaat in een boeking. Van de kant van een studio moet
je begrijpen dat niets zo frustererend is als het afzeggen van boe
kingen op de dag zelf of het afzeggen van opties. Elke studio
heeft een bepaald systeem van boekingen en opties. Het beste is
om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Algemene zaken
In het algemeen raad ik aan om eerst telefonisch wat inlichtin
gen te vragen, bijvoorbeeld over technische faciliteiten. Hieruit
kun je al een voorselectie maken. Vervolgens is het belangrijk
om op zijn minst een aantal studio’s te bezoeken zonder dat je
vage beloftes doet over het al of niet boeken van studiotijd.
Je moet zeker een bezoek brengen aan studio's die op het eer
ste gezicht buiten het budget liggen. Soms biedt zo’n studio dus
danig meer faciliteiten of ervaring dat je beter, en uiteindelijk
goedkoper, snel in zo’n studio aan de slag kan gaan.
Hoewel bovengenoemde punten erg veel vragen kunnen ople
veren tijdens een bezoek, wil ik adviseren om een bezoek zo kort
en zo zakelijk mogelijk te houden. In een studio is er vaak wei
nig tijd, simpelweg omdat er gewerkt moet worden.
Als laatste moet je informeren wat er met de master gebeurt,
de eindopname van de sessie. In sommige gevallen geeft men de
master pas af wanneer het gehele bedrag van de gebruikte studi
etijd voldaan is. Soms rekent men ook nog een apart bedrag voor
de multitrack tape, als je die mee wilt nemen. Verder zijn vrijwel
alle studioprijzen exclusief kosten voor tape en floppies. Door
het zelf meenemen van deze zaken bespaar je je de woekerprijzen
die studio’s vaak voor deze attributen rekenen. Informeer wel
van te voren welk merk tape en/of floppies de voorkeur heeft.
Sommige meersporen recorders zijn afgeregeld op een bepaald
merk en type tape. In zo’n geval kun je het beste zelf tape van
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dat merk en type meebrengen. Wanneer de studio de multi-track
tape per verbruikte minuut berekent, is het soms wel goedkoper
om de tape via de studio aan te schaffen. De leukste klanten die
een technicus kan treffen zijn mensen die zelf bereid zijn om
zich tijdens een sessie nuttig te maken en die goed voorbereid
(ontspannen) de studio binnen stappen. Andersom geldt dat niets
zo goed werkt als een ontspannen technicus die bereid is een
beetje meer te doen als de klant er om vraagt.

Studioselectie voor bands
Bij een band die een studio wil selecteren zijn twee situaties
mogelijk:
1. Je hebt een band die geheel of gedeeltelijk van Midi gebruik
maakt.
2. Je hebt een band die in het geheel niet van Midi gebruik
maakt.
In bovengenoemde situaties zijn er ten opzichte van de Midimuzikant een aantal verschillen.

Voor een band die gedeeltelijk of grotendeels van Midi
gebruik maakt voor de muziekproduktie, gaat in grote lijnen het
zelfde op als voor de Midi-muzikant.
In aanvulling van de punten die behandeld zijn voor de pure
Midi-muzikant, gelden voor de band nog enkele aanvullende
punten.

In de eerste plaats moet je er op letten of er voldoende ruimte
in de studio is om de hele band op een ‘normale’ wijze onder te
brengen. Wanneer je, zeker bij langere projecten, te veel op
eikaars lip zit kunnen er spanningen en irritaties ontstaan die de
hele sessie kunnen verpesten.
Verder moeten er meerdere sporen beschikbaar zijn voor het
opnemen van akoestische instrumenten. Twaalf sporen is hierbij
wel een minimum, zestien is eigenlijk beter en vierentwintig
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soms geen overbodige luxe. De opnameruimte moet eventueel
voldoende ruimte bieden om in één keer de hele groep onder te
brengen. Voor de controlekamer is dat wat minder belangrijk.
Verder moet de studio over genoeg ervaring en faciliteiten
beschikken om bijvoorbeeld een drumstel volledig van micro
foons te kunnen voorzien en op te kunnen nemen. Een apart
drumhok is handig voor een goede gescheiden opname.
Gescheiden wil zeggen los van de zang etc. Je kan in ieder geval
vragen of de studio al eens eerder bands akoestisch heeft opge
nomen.
Alle bandleden moeten het eens zijn met de keuze van een
studio en bij de selectie ervan moet iedereen zoveel mogelijk
betrokken zijn. Dit geldt ook voor het vaststellen van het budget
dat de band uit kan en mag geven voor het huren van de studio.
Elke muzikant heeft daarnaast zijn eigen eisen ten aanzien van
opname en weergave. Beslissingen nemen ten aanzien hiervan
zonder unanimiteit, kan leiden tot ruzie achteraf. In sommmige
gevallen is een producer met ervaring in de sludiowereld en
ervaring met de muziek(stijl) van de band erg nuttig. Zie hier
over ook het laatste hoofdstuk. Soms is hel handig een studio te
zoeken dat een platenlabel in huis heeft, waar muziek op uitge
bracht wordt die in het verlengde ligt van de muziek die de band
speelt. Dit geldt overigens ook voor de Midi-muzikanten. Men
heeft dan gelijk de mogelijkheid om de muziek ter beoordeling
aan het label aan te bieden.
Een band die totaal akoestisch opneemt zal aan de aanwezig
heid van een goed Midi-systeem weinig belang hechten.
Daarentegen moet de studio zonder meer in staat zijn om goede
opnames te maken van drums, gitaar, piano, contrabas en alle
andere soorten akoestische instrumenten waar men zich van kan
bedienen. Bovendien moeten de opnameruimte en controleka
mer ingericht zijn om dit soort opnames te kunnen maken.
Belangrijk is dat je een studio zoekt die ervaring heeft met dit
soort sessies. Deze studio’s zijn meestal niet goedkoop, tenmin
ste wanneer kwaliteit een eis is, maar ze zijn in de meeste geval
len hun geld dubbel en dwars waard. Een goede akoestische
opname vergt ervaring, dure microfoons en akoestische aanpas-
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singen. Het bekijken van de referenties van een studio levert
meestal interessante informatie op over de kwaliteit die een stu
dio kan bieden. Meestal bestaan studio’s die goede opnames en
een goede mix leveren al wat langer en dus zullen zij (hopelijk)
een lange lijst aan referenties kunnen bieden.
Grotendeels gelden verder de aanvullende punten die voor de
wel van Midi gebruik makende band hierboven opgesomd
zijn.

Audio-for-video selectie
Voor audio-for-video projecten gelden andere eisen. In de eer
ste plaats is de aanwezigheid van goede en goed onderhouden
video-apparatuur van belang. Verder moet er een goede synchronizer aanwezig zijn, die in staat moet zijn om een videorecorder
en een meersporen recorder plus (indien gewenst) een Midisequencer te besturen.
De Midi-sequencer kan gebruikt worden om special effects uit
samplers of synthesizers onder de beelden te plaatsen of zelfs
om hele partijen muziek weer te geven. Zeer veel vidco-studio’s
werken daarnaast nog met het instarten van geluiden en effecten.
Een beetje ervaren operator of technicus kan soms sneller wer
ken dan iemand die alle geluiden middels een cue-list of sequencer moet programmeren.
Soms moet er apparatuur los gehuurd worden voor de eindmix
of voor de weergaven van de video zelf. Gezien de hoge aan
schafkosten van de video-apparatuur is dit geen ongewone zaak.
Maar je moet van te voren wel checken of deze huur wel of niet
bij de prijs is inbegrepen. Over het algemeen geldt dat de meeste
(pure geluids)studio’s met de combinatie Midi/Synchronisatie/
Post-produktie weinig ervaring hebben. Er zijn studio’s die het
‘erbij’ doen. Hoewel de kwaliteit dan niet direct gegarandeerd
kan worden en er vaak apparatuur bijgehuurd moet worden, kun
je er vaak wel tegen een laag tarief terecht. Bovendien levert het
werken met mensen die van huis uit meer een muzikale achter
grond hebben soms leuke benaderingen op.
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Informeer in ieder geval naar andere projecten die in een
videostudio reeds eerder plaatsgevonden hebben. Wanneer deze
van goede kwaliteit zijn kun je er vanuit gaan dat je voor eigen
produkties dezelfde kwaliteit kan halen, mits je de juiste voor
bereidingen hebt getroffen. Vraag eventueel of men fragmenten
kan laten zien en horen.

De juridische en algemene punten gelden voor alle soorten
projecten en dienen dus altijd gecheckt te worden.

In de volgende twee hoofdstukken wordt behandeld hoe een
goede voorbereiding kan leiden tot een besparing op dure studiotijd.
De voorbereiding hangt voor een deel samen met de selectie
van een studio, je moet immers de muziek zo voorbereiden dat
hel in de gekozen studio snel te installeren is.
De oplettende lezer zal het opgevallen zijn dat de toevalsfactoren
in dit hoofdstuk nog niet aan de orde zijn gekomen.Omdat je in
een studio met techniek te maken hebt, is er weinig te zeggen
over factoren die bij toeval van invloed zijn op de kwaliteit van
het eindprodukt. De rol die het toeval speelt tijdens een studiosessie is soms aanzienlijk, met name wanneer de apparatuur van
een studio slecht onderhouden is. Daardoor treden er soms
‘stomtoevallig’ problemen op tijdens jouw sessie. Je kunt deze
ellende niet altijd voorkomen, maar je kunt er wel van uit gaan
dat in goed onderhouden studio deze factoren niet of nauwelijks
optreden.
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HOOFDSTUK 4
(MIDI) PRE-PRODUKTIE

In hoofdstuk één van dit boek kwam reeds aan de orde dat de
studio in de laatste tien jaar een razendsnelle ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Door de introductie van Midi, de computer, de
sampler en andere digitale geluidsbchandeling heeft men steeds
meer controle gekregen over geluid. Deze groei aan mogelijkhe
den heeft er toe geleid dat men soms meer met programmeren
dan met muziek maken bezig is. Sessies zijn langer gaan duren
omdat er veel meer aanpassingsmogelijkheden zijn en de voor
bereiding van een stuk muziek thuis en in speciale studio’s is een
extra stap geworden in het produktieproces. Het thuis of in een
studio voorbereiden heeft de naam ‘pre-produktie’ gekregen.
Deze term, letterlijk opgeval als ‘voor-produktie’, omvat een
veelheid aan handelingen en richtlijnen die, wanneer men ze
juist toepast, kunnen leiden tot het plezierig en snel werken in
een (dure) studio.
In dit hoofdstuk zullen de richtlijnen en procedures van een
goede en dus flexibele pre-produktie behandeld worden. Voor de
drie groepen muzikanten waar we in vorige hoofdstukken onder
scheid in hebben gemaakt, gelden weer verschillende en over
eenkomstige richtlijnen. Bovendien moet ieder voor zich uitma
ken welke richtlijnen wel en welke niet van toepassing zijn voor
zijn of haar produktie. We zullen opnieuw uitgaan van de Midimuzikant die thuis begint te werken, om van daaruit aanvullingen
te geven voor de andere twee groepen, de band en de audio-forvideo produktie.

De Midi-muzikant
In dit stadium ga ik ervan uit dat je al een studio geselecteerd
hebt of aangewezen hebt gekregen waar de produktie uitgevoerd
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gaat worden. Je zal de voorbereidingen dus moeten richten op de
in die studio aanwezige faciliteiten. Indien je nog niet zeker bent
moet je de pre-produktic zo flexibel mogelijk maken.
Afhankelijk van het merk en type sequencer moet je een song
in je eigen sequencer voorbereiden op hel in de studio aanwezige
systeem. We gaan ervan uit dat je de Midi-muziek in een hardof software sequencer hebt geprogrammeerd. Wanneer de studio
hetzelfde merk en type sequencer gebruikt als die je thuis
gebruikt is de voorbereiding vrij gemakkelijk. Aan de hand van
de volgende richtlijnen dien je de file voor te bereiden:

Zorg ervoor dat elk gebruikt geluid zoveel mogelijk een eigen
track of spoor heeft. In hoeverre dit mogelijk is hangt af van het
aantal beschikbare sporen in de sequencer. Zelfs (zie illustratie)
low en hi-conga’s moeten op een apart spoor gescheiden wor
den. Wie goed met zijn sequencer om kan gaan weet hoe deze
scheiding in sporen snel kan gebeuren. Deze scheiding is nodig
om in een andere Midi set up, waar de geluiden niet op hetzelfde
Midi-nootnummer spelen als de conga’s in de sequencer, snel de
sporen te kunnen transponeren. Wanneer je bijvoorbeeld de hiconga uit een sampler wil halen en de low-conga uit een drum
computer dan is dit zeer eenvoudig uit te voeren. Je kunt aan elk
spoor een ander Midi-kanaal toewijzen, zodat de conga’s naar de
beide verschillende apparaten toe gaan. Ingewikkelde editing in
de studio om dit voor elkaar te krijgen, is dan niet meer nodig.
In het geval van de snaredrum en de bassdrum geldt hetzelfde.
In de studio waar je naar toe gaat heeft men vaak wel mooie
snare geluiden maar die zitten meestal niet op het Midi-noot
nummer van de snare in jouw sequencer. Het transponeren van
een track waar maar één soort nootnummer op speelt, is eenvou
diger dan het gedeeltelijk transponeren van een track. Voor een
pianopartij is het soms verstandig om reeds thuis de basloop (of
linkerhand) van een partij te scheiden van de akkoorden (of
rechterhand). Wanneer je in een studio de lage kant van een
pianogeluid uit de ene synthesizer of module mooi vindt en de
hogere kant van een piano uit een ander apparaat dan kun je
opnieuw snel door slechts de sporen een ander Midi-kanaal te
geven de partij over de twee klankbronnen verdelen.

i
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Het is sterk aan te raden om de scheiding, wanneer je alle par
tijen geprogrammeerd i.ebt, zover mogelijk door te voeren.
Wanneer je eenmaal in de studio zit en er worden nog wat kleine
dingen veranderd of bijgespeeld, zorg dan dat je qua naamge
ving en indeling de administratie en organisatie bijhoudt.
Tl
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Wanneer de studio een ander soort of merk sequencer
gebruikt, dan kun je een aantal dingen doen.
1. Je kunt de eigen sequencer toch meenomen en via een door
het Midi-systeem in de studio gegenereerde Midi-clock of Midi
Time Code deze sequencer koppelen aan het in de studio aanwe
zige systeem. De meeste sequence programma’s zijn in staat om
een Midi-clock of Midi Time Code (MTC) door te zenden naar
een andere sequencer of drumcomputer.

2. Je kunt de gehele sequence (c.q. het stuk muziek) over spe
len in de sequencer in dc studio. Dit betekent dat je per spoor of
als het kan het hele stuk muziek in één keer via Midi over speelt
in de andere sequencer. De synchronisatie tussen dc beide appa
raten tijdens het over spelen kan plaatsvinden via een Midi-clock
of via MTC.
3. Je kunt via Midi-file de song uit dc eigen sequcnccr overzet
ten naar de andere sequencer. De andere sequencer moet dan wel
geschikt zijn voor het inladen van Midi-files.
Je kan dit checken door van te voren even vijf minuten bij de
studio of bij iemand anders die deze sequencer heeft langs te
gaan met een kleine Midi-file uit de eigen sequencer. Je kunt dan
kijken of de floppy met de Midi-file door de sequencer geaccep
teerd wordt. Denk er wel aan dat je rekening houdt met het
geheugen of het maximaal aantal noten dat dc sequencer van de
studio kan bevatten. Wanneer je song te groot is (ook in het
Midi-file formaat) voor de sequencer in de studio zal deze de file
nooit kunnen laden.
Je zult in het laatste geval óf je song met een zuiniger gebruik
van het geheugen moeten programmeren óf je moet de file in
twee gedeeltes verdelen en beiden apart in de studio verwerken.
Het eerste gedeelte neem je bijvoorbeeld op tape op. waarna je
het tweede gedeelte kunt inladen en met de band gesynchroni
seerd mee kunt laten lopen.
Tegenwoordig zie je gelukkig in steeds meer studio’s compu
ters met een groot geheugen, waardoor dit probleem zich niet
meer voordoet.
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Atari Mega STe
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Zoals je misschien wel weet kunnen Midi-files niet de opbouw
van een stuk muziek bewaren. Wanneer je dus een keurige
opbouw of verdeling terug wil vinden in een andere sequencer
dan moet je op papier goede aantekeningen bijhouden over de
indeling (in maten) van de song. Ook kun je, wanneer de sequen
cer in de studio over die optie beschikt, de originele sequence
file in gedeelten saven, bijvoorbeeld volgens de indeling die je
gemaakt hebt in chorus, refrein etc. Daarna kun je achter elkaar
de Midi-files inladen en elke file samen voegen bij eerder ingeladen
files. Elke file die je erbij voegt, kan dan meteen van de goede
namen voorzien worden.
Al dit programmeerwerk kan voorkomen worden wanneer je
zorgt dat je naar een studio gaat die dezelfde sequencer heeft als
je zelf bezit. Eventueel kun je wanneer je genoeg kennis van
Midi hebt ook proberen om je eigen sequencer, mits de studio dit
goed vindt, te installeren in het aldaar aanwezige systeem.
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Cubase scherm fout geprogrammeerd

Dit heeft als voordeel dat je snel op je eigen sequencer kan
werken, sneller dan op een nieuw meestal onbekend apparaat of
programma.
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Cubase scherm goed geprogrammeerd

In het algemeen is het zo dat ook iemand die nog nooit een
blik op je song in de sequencer heeft geworpen toch meteen
moet kunnen zien wat er speelt op welke track, plus (dit verschilt
per sequencer) de indeling van de song.

Schoonmaken
Een sequence-file of song moet schoon zijn, dat wil zeggen
dal er zich geen program-changes op sporen waar muziekdata
staan mogen bevinden en dat eventuele systcm-exclusive bood
schappen snel te verwijderen zijn. In een studio-omgeving gelden
namelijk over het algemeen andere geluidenverdelingen. Een
program-change die op de ene synthesizer een basgeluid
oproept, kan op de andere zorgen voor een pianogeluid. Meestal
kun je zonder al te veel problemen alle program-changes met
hun eigen Midi-kanaal onderbrengen op één spoor. Wanneer je
in de studio aan het werk gaat kun je dit spoor ‘muten’ (ofwel
uitzetten) of ‘deleten’ (ofwel weghalen). Hetzelfde geldt voor de
system-exclusive boodschappen. Deze heb je meestal niet nodig
in een studio-omgeving of ze moeten vervangen worden door
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andere informatie. Wanneer je de studio in gaat en (uitsluitend)
van eigen apparatuur gebruik maakt, kun je de program-changes
en de system-exclusive ooodschappen meestal (grotendeels)
laten staan. Het is in ieder geval belangrijk om te weten welke
specifieke Midi-boodschappen, anders dan note-on en -off,
pitch-bend en modulatie, je geprogrammeerd hebt en vooral ook
waar je ze in de sequencer geprogrammeerd hebt.
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editor met program-diange en volume-informatie

Pitch-bend en modulatie compatibiliteit
Geluiden uit verschillende synthesizers reageren soms ver
schillend op pitch-bend of modulatie. Dit kan te maken hebben
met de aard van het geluid of de vorm van de synthese en met de
(al of niet) instelbare range.
Voor modulatie geldt bijvoorbeeld dat het ene geluid er beter
op reageert dan andere. Met name bij brass geluiden verschilt het
effect enorm. Soms wordt met een kleine hoeveelheid modulatie
een mooie zweving bereikt bij de ene synthesizer, terwijl bij een
andere het geluid akelig gaat jammeren. In sommige gevallen is
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de modulatie-range instelbaar. Deze range bepaalt hoe sterk de
invloed mag zijn van de maximaal te verzenden modulatie (bij
Midi is deze maximale waarde 127). Wanneer je een synthesizer
in een studio gaat gebruiken die te sterk reageert op de modulatie
is het soms eenvoudiger om de range in de synthesizer aan te
passen dan om de modulatie in de sequencer opnieuw in te spelen
of te programmeren.
Voor pitch-bend geldt hetzelfde. Meestal wordt de pitch-bend
range bepaald in stappen van een halve toonsafstand. De meest
gebruikte waarde is twee halve (dus een hele) toonsafstanden
tussen het nulpunt van de pitch-bender en de uiterste stand. Maar
soms wordt ook een maximale range van een heel octaaf
gebruikt. Wanneer je overschakelt op een andere geluidsbron in
een studio moet je deze range checken in de synthesizer en ver
gelijken met watje oorspronkelijk gebruikt hebt.

display van de Roland Dl 10
bender ran<ige edit

Benden Ran9e- 12

Heel vaak stel je het geluidsvolume van een ingespeelde partij
bij, ten opzichte van de rest van de muziek, door de velocity te
veranderen. In sommige gevallen betekent dit echter dat je niet
optimaal gebruik maakt van de klankbron. Om het geluid in een
studio te horen, moet je dan veel voorversterking (gain) gebrui
ken om een beetje redelijk volume te krijgen. Door de maximale
velocity te gebruiken die je beschikbaar hebt, maak je ook maxi
maal gebruik van je synthesizer. Daardoor blijft het ruisniveau
lager en is het geluid op een mengtafel beter beheersbaar.

Omdat je in een studio vaak niet langer vanuit de mix-out van
een module werkt, is het verstandig om de velocity van alle par
tijen rond de 100 te brengen en om eventueel via Midi-volume
(controller nummer 7) of intern in de module de onderlinge ver-
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houding van de klankbronnen bij te stellen. Wanneer je in een
studio via de aparte uitgangen gaat werken, kun je op de mengtafel de onderlinge volumes regelen en kun je in de module alle
geluiden weer even hard zetten. Dit is beter voor de signaal/ruis
verhouding.

Op deze regel gelden enkele uitzonderingen. Sommige synthesevormen geven bij een zachte aanslag een duidelijk ander
geluid dan bij een harde aanslag. Bij FM-synthese kun je hele
mooie, bijna akoestische bassen krijgen door de velocity van een
baspartij sterk te verlagen naar bijvoorbeeld een waarde rond de
30. In dat geval moet je zeker niet de velocity omhoog brengen
en moet je de extra ruis voor lief nemen. De ruis kan meevallen.
Vaak kun je in een studio via bijvoorbeeld een goede voorversterking of een gate voor een acceptabel laag ruisniveau zorgen.

Voor drumpartijen die afkomstig zijn uit één module, geldt dat
je niet altijd de hi-hats afzonderlijk van de bassdrum harder of
zachter kan zetten. In zo’n geval ben je gedwongen om via velo
city de hi-hat in volume aan te passen aan de bassdrum. Wanneer
je echter in een studio alle drumgeluiden op aparte uitgangen
kunt zetten of wanneer de verschillende drum klanken uit ver
schillende modules, samplers en drumcomputers komen dan kun
je een hi-hat partij weer gemakkelijk opschroeven qua velocity.
In dat geval moet je, om snel te kunnen werken, natuurlijk wel
alle drumgeluiden op aparte sporen gescheiden hebben staan....
Daamaast is het gebruikelijk, wanneer je veel lege sporen op
een meersporen recorder tot je beschikking hebt, om drumgeluiden elk apart op een spoor op te nemen. Op deze wijze kun je ze
apart na bewerken.

Soms is het niet mogelijk om de velocity omhoog te brengen
wanneer een partij met veel dynamiek (veel volume verschillen)
of gevoel is ingespeeld. Deze partijen kun je beter laten voor wat
ze zijn en slechts aanpassen wanneer de situatie hierom vraagt.

Zoals gezegd moet je rekening houden met de verschillen in
reactie of klankweergave van modules en synthesizers op Midi-

”SS.S*
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boodschappen. Door zoveel mogelijk de partijen te scheiden en
de Midi-informatie te groeperen kun je doorgaans snel op dit
soort zaken inspelen. Daarbij geldt dat je natuurlijk wel zeer
goed de weg moet weten op een sequencer.
Het is over het algemeen gebruikelijk om, wanneer je de
sequencer en de muziekpartijen in de studio aan het installeren
bent, sommige ingespeelde partijen te herzien, bij te stellen of
opnieuw in te spelen aan de hand van de in de studio beschikba
re geluiden. Hoewel je uit moet kijken dat je niet in dit stadium
blijft hangen, is het wel aan te raden om aan de hand van nieuwe
geluiden nieuwe dingen uit te proberen.
In de meeste sequence-programma’s is het mogelijk om visu
ele steuntjes aan te brengen. In de afbeelding van Cubase heb ik
al laten zien dat het programmeren van lege paris op een verder
lege track mogclijk is waarbij elke part de naam van het gedeelte
van de song draagt waar het zich bevindt. Bij een programma als
Notator wordt al direct door de structuur van het programma
deze mogelijkheid geboden.

Door een benaming consequent te gebruiken kun je bovendien
een goed inzicht krijgen in de logica van de song en de opbouw
ervan. Het is verstandig om op papier een schema in maten te
maken van de indeling en om eventuele akkoordenschema ’s en
melodielijnen uit te schrijven. Deze administratie kan handig
zijn voor muzikanten die iets komen inspelcn of voor de techni
cus. Uiteraard geldt dit ook voor de liedtekst (lyrics). Tot slot
blijkt het handig te zijn om in een sequencer de sporen die onder
elkaar in beeld staan en die samples triggeren, dezelfde volgorde
te geven als de volgorde van de uitgangen waar zij aan toegewe
zen zijn. Dus de sample die uit uitgang 1 van de sampler komt
staat direct boven het geluid dat uit uitgang 2 komt etc.

Schoon werken
Hoewel je het thuis misschien niet gewend bent, wordt in de
meeste studio’s erg zuinig omgesprongen met apparatuur. Zelf
moet je vooral je floppies op een schone plek bewaren.
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Bovendien moet je, zeker wanneer je langere tijd aan een num
mer gewerkt hebt, een of twee ‘back-up’ kopieën maken van de
floppy waar je al die tijd op hebt zitten werken. Stof, vocht en
warmte zijn zeer slecht voor een floppy en een kleine beschadi
ging of een magnetisch veld kan de floppy onleesbaar maken.
Heb je van een flop die stuk gaat geen back-up kopie, dan verlies
je gelijk je song. Alle moeite en tijd die je erin gestoken hebt, is
dan voor niets geweest.

Zorg er thuis al voor dat je floppies, en verder al je apparatuur,
ver uit de buurt blijven van bier, koffie, de verwarming en luid
sprekers en maak als onderdeel van de pre-produktie minstens
één, maar liever twee extra kopieën van sequencer songs en
samples die je naar de studio wilt meenemen.

es programmeren
Sommige componisten gebruiken gedeelten van ritmes uit
andere platen ter versterking van het ritme in een eigen composi
tie. Deze samples worden aangeduid met de term beatsamples of
breakbeats. Een beatsample moet meestal aangepast worden aan
het tempo van de sequencer, of andersom, het tempo van de
sequencer moet aangepast worden aan het tempo dat in de beat
sample besloten ligt. Het tunen en timen van een beatsample is
erg lastig en kan zeer tijdrovend zijn. Zorg er dus voor dat je dit
werk thuis al gedaan hebt. Mocht je er niet uitkomen dan kun je
altijd nog vragen of de technicus in de studio het voor je wil
doen.
Een vrij onbekende maar bruikbare truc bij het afstemmen of
timen van een beatsample gaat als volgt: sample de beat op zijn
minst een halve maat langer dan je nodig denkt te hebben. Zoek
vervolgens het juiste startpunt op en plaats de sample onder de
toetsen van een Midi-toetsenbord. Wanneer je de sample onder
de toetsen plaatst, kun je vrijwel altijd bij de sample een zoge
naamde envelope bepalen. Een envelope bepaalt de manier
waarop de sample op de aanslag van een toets reageert. Stel nu
deze envelope zo af dat na het loslaten van een toets de beat-
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sample niet direct stopt maar nog even door blijft klinken.
Vervolgens programmeer je in je sequencer vier maten met
(Midi-)noten van de juiste toonhoogte, die de lengte hebben van
het aantal maten (meestal een hele) dat je van de sample wilt
gebruiken. Start de sequencer en luister naar wat de sample doet.
De sample wordt nu, bijvoorbeeld elke maat opnieuw, getriggered
door je sampler. Op het moment dat de sample opnieuw start,
klinkt echter het staartje van de net ervoor gestarte sample nog
door. Wanneer nu deze uitloop ritmisch samenvalt met het begin
van de sample die erop volgt dan beginnen de samples te flan
gen. Op dat moment heb je het juiste tempo van de sample te
pakken.
Dit flangen kan je ook bereiken door het tempo van je sequencer aan te passen, in plaats van de afstemming van je sample.
Deze moet qua tempo dan wel aan te passen zijn in honderdsten
van een beat per minute (BPM).

Meenemen van apparatuur
Om teleurstellingen of vertraging te voorkomen is het aan te
raden om alle apparatuur die je gebruikt hebt bij de pre-produktie van een song ook mee te nemen naar de studio. Zeker appara
tuur die (zelfgeprogrammeerde) geluiden of effecten bevat, kan
van groot belang zijn om de muziek in de studio opnieuw (en
met dezelfde sfeer) ten gehore te brengen. In de meeste gevallen
is het zelfs aan te raden om je gehele set-up mee te nemen, inclu
sief ‘de oude troep’ zoals oude analoge synthesizers. Wanneer je
zeer tevreden bent met je eigen klanken en je de studio alleen
maar ingaat voor een goede mix, is het bijna een verplichting om
alle spullen mee te nemen. Uiteraard kun je in zo’n geval ook
een studio boeken waar in beginsel helemaal geen Midi-apparatuur te vinden is.

Over het algemeen geldt dat je beter een half uur langer met
apparatuur kan sjouwen dan datje om een geluid verlegen zit dat
de studio je domweg niet kan bieden.
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De volgende richtlijnen gelden bij het meenemen van de appa
ratuur:
1. Neem alle netsnoeren mee plus voldoende stekkerdozen om
alles aan te sluiten. Sommige studio’s hebben (te) weinig aansluitpunten voor de netspanning. Houd hier echt rekening mee!

2. Neem je eigen audio-snoeren mee; het liefst genoeg om alle
uitgangen van al je eigen synthesizers aan te sluiten op de menglafel of patch-bay van de studio. De studio waar je naar toe gaat
moet dus wel een aantal vrij bereikbare (jack-)ingangen hebben.

3. Neem voldoende Midi-kabels mee om alle meegebrachtc
apparaten in een studio aan te kunnen sluiten. Dat betekent dus
dat je minstens evenveel kabels als er apparaten zijn mee moet
nemen. Jouw apparatuur kan dan in ieder geval aangesloten wor
den, ongeacht de hoeveelheid Midi-kabels die in een studio aan
wezig is.

4. Merk al je spullen met een sticker of label om verwarring te
voorkomen. Zeker wanneer een sessie laat in de nacht eindigt, is
er alle kans op vergissing. Meestal wordt de studio bevoordeeld
en jij benadeeld door het ‘zoekraken’ van kabels en soms zelfs
apparatuur.
5. Breng alle handleidingen (manuals) mee. Soms heb je in
een studio-omgeving een speciale eigenschap van een apparaat
nodig waar je thuis nooit aan gedacht hebt. Veelal is een techni
cus in een studio wel op de hoogte van de mogelijkheden die
gezocht worden, alleen heeft hij of zij een manual nodig om snel
erachter te komen waar de bewuste afdeling zich in de synthe
sizer bevindt. De meeste keyboard synthesizers kunnen bijvoor
beeld tegelijkertijd als klankbron en als masterkeyboard gebruikt
worden. Daartoe moeten het klankgedeelte van een synthesizer
en het keyboard van elkaar losgekoppeld kunnen worden. Dit
bereik je meestal via de Local On/Off van een synthesizer.
Wanneer een technicus deze functie nodig heeft en je weet deze
zelf niet te vinden dan moet er een manual aanwezig zijn om dit
snel uit te zoeken.
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Ook wanneer er stemmen uit een module wegvallen moet een
technicus uit kunnen zoeken of dit ligt aan het gebrek aan weer
te geven stemmen van een module, of dat er misschien sprake is
van een gebrek in het Midi-systeem.
Zorg er dus ook voor dat je je eigen apparatuur goed kent!

Synchronisatie
Sommige Midi-muzikanten hebben thuis de beschikking over
een meersporen recorder die via een synchronizer aan de sequen
cer gekoppeld is. Er wordt dan gesynchroniseerd of via MTC
(zie hoofdstuk'2) of via Smpte. Wanneer je een goede opname
thuis hebt gemaakt, is het soms geen slecht idee om de recorder
mee te nemen en in een studio de hele song of sommige partijen
over te spelen op de daar aanwezige meersporen recorder. Zeker
wanneer de studio waar je naar toe gaat dezelfde synchronizer
heeft als je thuis gebruikt, is het verstandig om dit te overwegen.
Wanneer de studio niet dezelfde synchronizer heeft, kan de
uitwisselbaarheid lastig zijn. Een gitaar- of zangpartij die thuis
opgenomen is met behulp van een Smptc to MTC converter en
die in een studio direct via Smpte gesynchroniseerd gaat worden,
zal niet goed in ‘sync’ lopen met de muziek uit de sequencer. Dit
komt doordat de omzetting van Smpte naar Midi Time Code
(MTC) een zekere tijd in beslag neemt. Wanneer een sequencer
vervolgens direct via Smpte gesynchroniseerd wordt (via een
Steinberg Smp24 of een unitor bijvoorbeeld), zal de sequencer
door de directere synchronisatie eerder starten. Kortom de zang
loopt achter bij de muziek. De sequencer zal dus een iets ver
traagde off-set moeten krijgen ten opzichte van de band.
Hoeveel die off-set moet bedragen, vaak in de orde van tienden
van frames, zul je dan proefondervindelijk vast moeten stellen.
Om deze off-set vast te kunnen stellen, is het van belang dat er
tenminste één spoor van de meersporen recorder voorzien is van
een guide track waar op z’n minst één ritmische partij op te vin
den is. Deze ritmische partij kan een hi-hat zijn, maar moet het
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liefst bestaan uit de hele drumpartij uit een nummer. Wanneer je
nu een offset gaat proberen tussen de recorder waar je je eigen
sporen band plus de tijdcode op gekopieerd hebt en de sequencer, dan kun je met grotere zekerheid zeggen of de offset helpt.
Je kunt dan gewoon de sequencer mee laten lopen met de guidetrack en net zo lang met de offset schuiven tot men de beide par
tijen hoort ‘Hangen’.
Ook moet je microfoons meenemen wanneer je akoestische
opnamen wil maken, hoe slecht ze ook zijn. Sommige zangers
klinken uiteindelijk, vanwege de door de microfoon toegevoegde
vervorming van de zang, beter over een microfoon van f 25,- dan
over een microfoon van f 8000,-.
Zoek thuis de beste klanken in al je module(s) uit, omdat dit
het zoeken naar een klank in een studio vergemakkelijkt. Soms
kun je ook een opname of produktie van een andere band of
artiest meenemen om aan iemand in de studio te laten horen
welke specifieke geluiden je zoekt. Je kan bijvoorbeeld, om iets
bekends te noemen, op zoek zijn naar een ‘Supertramp piano’.
Zorg ook voor een uitgebreide administratie van welke geluiden
uit welke uitgang van de synthesizers en samplers komen, welke
geluiden je daarvan zou willen vervangen, welke geluiden van
groot belang zijn en welke eventueel weggelaten kunnen wor
den, etc.

Pre-produktie voor bands
Voor bands geldt dat je in ieder geval goed moet oefenen van
te voren op alle stukken die gespeeld moeten worden. Dat bete
kent dat je jezelf niet voor de gek moet houden met de opmer
king ‘dat zoeken we tijdens de opnamen wel uit’. In de studio
heb je straks nergens tijd voor en je hebt zeker geen tijd om een
nummer te gaan arrangeren of om baslijnen uit te zoeken.
Bovendien is de gemiddelde oefenruimte goedkoper dan de
gemiddelde studio.

Ook moet er geoefend worden in het spelen van een song met
alleen de drummer en de bassist. In een studio kan het voorko-
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men dat zij de eerste basis voor een nummer leggen en dat ver
volgens de rest van de band hier overheen speelt of zingt. Deze
basis moet dus goed of zelfs perfect klinken, ook op zichzelf.

Iedereen moet zijn eigen versterking en effecten meebrengen.
Alleen op die manier kun je er in ieder geval zeker van zijn dat
de studio de muzikanten met hun eigen karakteristieken op kan
nemen. Soms klinkt apparatuur uit de studio zelf beter, in dat
geval kan je gewoon opnemen met de studio-apparatuur.
Je moet de akkoorden en de lyrics uitschrijven voor de techni
cus en voor de band zelf.

Organisatie
Zorg ervoor datje van te voren afspreekt wie de ‘artistiek’ lei
der is. Wanneer de technicus van twee of meer mensen tegelij
kertijd meerdere opvatingen hoort over hoe de opnames en de
muziek zouden moeten klinken dan heb je grote kans dat de
technicus gek wordt en de muziek niet té gek. Het is, zeker wan
neer je als band pas begint, belangrijk om een referentie te zoeken.
Het gaat hier meestal om een CD of LP van een andere groep of
project waarmee je je zou willen laten vergelijken of waarmee
de band zich associeert. De producer of technicus heeft dan een
richtlijn in de vorm van een kant en klaar produkt en een kant en
klare sound. Aan de hand van deze richtlijnen kan hij opnames
en mix zodanig aanpassen dat er een doordacht en tegelijkertijd
eigen en uniek geluid ontstaat. Het gaat er dus niet om composi
ties of solo werk te jatten, tenzij je daar op uit bent, het gaat er
meer om dat je niet bij elke mix opnieuw het wiel tracht uit te
vinden.

Wanneer je met Midi-muziek werkt, is het belangrijk om vol
gens dezelfde richtlijnen als in de vorige paragraaf de sequencer
en de songs voor te bereiden.
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Opname van drums
Er zijn voor het opnemen van met name de drums een aantal
werkmethoden beschikbaar waarvan er één vrij nieuw is. Ik zal
ze hieronder bespreken. Besef van de methode volgens welke de
drums opgenomen gaan worden en het hierop gericht aanpassen
van de voorbereiding kan helpen de opnames van drums te ver
snellen.

CI o s e - m i c' i n g
De meest gebruikte techniek voor het akoestisch opnemen van
de drums is de close-mic’ing. Bij deze methode wordt afhankelijk
van de hoeveelheid beschikbare microfoons elk onderdeel van
een drumstel apart van een microfoon voorzien. Alleen voor de
cymbals worden twee ‘overhead’ microfoons gebruikt en soms
wordt voor de hi- en mid-tom één microfoon gebruikt. De engineer moet zorgen voor een goede microfoonopstelling. Kleine
verschillen in de opstelling zorgen voor grote verschillen in de
opname. De zaak moet dus goed stevig staan en wat belangrijker
is: je moet als drummer niet ‘misslaan’. Vooral snaredrum micro
foons krijgen meer dan eens een opdonder door een misslag.
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Bij close-mic’ing kan men drums van bovenaf opnemen, maar
plaatsing van de microfoons aan de onderkant van de drums
geeft een iets betere isolatie. Met isolatie wordt bedoeld dat elke
microfoon zoveel mogelijk de trommel opneemt waarbij deze
geplaatst is. Bovenplaatsing van de microfoons heeft meer lek
kage tot gevolg, maar betekent vaak ook een iets opener geluid
en dus een duidelijk andere opname.
Het is belangrijk te weten dat niet de engincer maar de drum
mer in de eerste plaats de sound bepaalt. De engineer of techni
cus kan van een rottig gespeeld partijtje achteraf geen ‘Omar
Hakim’ sound maken door effe flink aan de knoppen te draaien.
Goede (studio)drummers hebben vaak een jarenlange ervaring
met opnemen in een studio. Deze ervaring kun je niet imiteren
via de mengtafel of via microfoontechnieken alleen.
Een onderdeel van de voorbereiding kan zijn het oefenen met
microfoons opgesteld om het drumstel heen. De drummer moet
soms zelfs wegens ruimtegebrek of door een bepaalde verplichte
opstelling van de microfoons, zijn kit iets anders neerzetten dan
hij eigenlijk gewend is.

Drums opnemen is nog altijd een van de moeilijkste taken van
een studio, vooral omdat een goede drumsound de naam van een
studio kan maken of breken. Een goede opname vergt van de
kant van de studio veel ervaring. Meestal zijn deze studio’s dan
ook duurder in huur dan een Midi-studio. Maar ervaring bete
kent dat het werk sneller kan plaatsvinden en het geluid zeer
acceptabel kan gaan klinken. Kortom een goede prijs zou wel
eens een goed resultaat op kunnen leveren.

Akoestische drumtriggers
Deze methode vindt pas de laatste tijd opgang, maar kan wel
leiden tot verrassende resultaten. Het principe is nog steeds dat
een drummer alle partijen live drumt op zijn akoestische kit.
Elke drumstel onderdeel, behalve de hi-hat en cymbals, is voor
zien van een trigger, een speciaal schokgevoelig elementje dat
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bij elke slag op het drumvel- of ketel waar deze op geplakt zit
een stroompje afgeeft. Dit stroompje wordt via een audio-kabel
naar een speciale interface getransporteerd, zoals de ME 35 T
van Akai. Deze interface zet elk stroompje dat aan de input ver
schijnt om in een Midi-nootnummer. Deze Midi-noten kunnen
dan weer een drumgeluid triggeren (ofwel af laten spelen).
Van te voren kun je de dnimgeluiden van de akoestische kit
zelf sampelen. Afhankelijk van het type sampler dat gebruikt
wordt, kun je tijdens het spelen al samples mee laten lopen met
de op te nemen partij. Deze kunnen al verschillend zijn qua aan
slag (hard, zacht, middelbard etc.) Bij een Akai S1000 stereo
sampler is het bijvoorbeeld mogelijk om aan de hand van de bin
nenkomende velocities de verschillende geluiden te laten horen,
precies volgens de hardheid waarmee ze oorspronkelijk aange
slagen zijn. De ME 35 T geeft namelijk de velocity van de aan
slag op de akoestische kit ook door.

De door de interface geproduceerde Midi-noten kunnen uiter
aard opgenomen worden in een sequencer. Wanneer de drummer
met een door de sequencer geproduceerde click-track mee kan
spelen dan is het zelfs mogelijk om niet zo strak gespeelde pas
sages te quantizen (recht te trekken).

Vooral bij het gebruik van een sampler als de SI000 of de
Roland S770, een set goede drumtriggers en een stel goed
gesampelde geluiden, (bijvoorbeeld van de kit zelf of van een
sample CD af) is de drumtrack die uiteindelijk in de sequencer
wordt opgenomen en van daaruit kan worden afgespeeld niet van
echt te onderscheiden. Uiteraard zul je bij deze methode veel tijd
aan het samplen moeten besteden en aan het nabewerken van de
ingespeelde Midi-noten. Groot voordeel van deze methode is dat
je de drumpartij na afloop nog kan hierzien, hetgeen voor som
mige minder goede drummers een belangrijk voordeel kan zijn.
Verder kun je na afloop de drumsamples nog vervangen of wij
zigen. Hierdoor kun je zeer dicht bij het geluid van een andere
drummer komen. Derde voordeel is dat de drummer op zijn
eigen kit kan spelen en niet via Midi-pads waarop hij vaak het
gevoel van een akoestische kit moet ontberen. Vierde en laatste
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voordeel is dat er geen microfoon-lekkage hoeft op te treden
omdat elk drumonderdeel apart gesampled kan worden.
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Akai SI 000 sampler

Omdat je de hi-hats niet via Midi kan triggeren, kan het handig
zijn om deze tegelijk met het inspelen van de Midi-noten op te
nemen maar dan wel akoestisch, evenals de cymbals. Eventueel
kan de hi-hat partij later via een Midi-pad op een nieuwe track in
de sequencer opgenomen worden, waarbij je opnieuw gebruik
maakt van samples van de originele akoestische hi-hat en/of
cymbals.

Midi- pads
Bij het inspelen van een dnjmpartij met behulp van Midi-pads
krijgt de drummer te maken met een vervelende eigenschap van
de pads (niet zozeer van Midi!). Pads zijn over het algemeen
traag met het omzetten van een aanslag naar een Midi-noot met
bijbehorende velocity. Bovendien geven de pads van zichzelf
geen geluid, zodat je bij het inspelen, in tegenstelling tot boven
genoemde methode, niet kan luisteren naar de geluiden van een
drumstel zelf. Kortom, deze methode is af te raden voor het
inspelen van complete partijen in één keer. Wel kunnen de pads
zeer goed gebruikt worden om losse partijen in te spelen. Met
name percussie-geluiden en speciale effecten kunnen door een
drummer beter via pads dan via een toetsenbord ingespeeld wor
den.
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Net als bij de eerder genoemde Midi-trigger methode is een
gehele drumpartij in de computer gemakkelijk na te bewerken en
kan elke partij van andere geluiden voorzien worden.
Het is soms een goed idee om drum geluiden zoals de snare,
live te sampelen. Een live (ofwel akoestisch) door een studio of
jezelf gesampelde snare heeft meer karakter dan een drumcom
puter snare. Soms is voor een nummer een bepaald soort snare
welhaast verplicht. Bij de zogenoemde ‘House-muziek’ is het
gebruik -van een snare uit de Roland TR909 min of meer een
standaard geworden.
Voor de drie bovengenoemde methoden geldt dat elke studio
en elke drummer zijn eigen voorkeuren heeft. Van te voren je
goed op de hoogte stellen van de voorkeuren van beide partijen
is een verplichting. De tweede methode vereist een nieuwe vorm
van drums opnemen waar nog maar weinig studio’s ervaring
mee hebben. Bovendien zijn er niet in alle studio’s Midi-triggers
of Midi-pads aanwezig. Uit ervaring weet ik dat mits een studio
de juiste spullen en ervaring heeft, de akoestische opname
gecombineerd met de Midi-triggers een erg elegante en effectieve
methode is. Niet voor niets wordt op ongeveer dezelfde wijze
ook door grote acts als Def Leppard maanden studiotijd besteed
aan het ‘stroomlijnen’ van een drumpartij, via technieken die lij
ken op deze methode. Deze methode ligt mede aan de basis van
het superstrakke en toch levendige geluid van zulke superbands
en projecten. Alhoewel er toch ook drummers zijn die zo strak
spelen dat er gewoon niets te bewerken valt.
De volgorde van werken en opnemen van de drums verschilt
per studio. In de meeste studio’s zijn er gescheiden opnameruimtes aanwezig, waardoor de hele band in één keer (na diverse
soundchecks) een nummer kan inspelen. Na het inspelen zijn er
dan allerlei ‘reparatie’-opnamen, de zogenaamde overdubs,
mogelijk. Je kunt ook besluiten om telkens de nummers over
nieuw in te spelen, of om een gehele partij opnieuw te dubben.
Solo’s worden vaak achteraf pas ingespeeld. Bij het repareren
van een track moet je de tijd en het geheel goed in de gaten hou
den. Voor je het beseft, heb je veel tijd verloren met het inspelen
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van vier maten die niet lekker strak willen klinken, terwijl de
opname alleen een demotape tot doel heeft. In hoofdstuk 7 komt
nog aan de orde waarom je niet al te detaillistisch hoeft te zijn
bij demowerk.
Het is echt aan te raden om van te voren tot in detail te over
leggen hoe je zelf in een studio het liefst de opnames doet.
Daarnaast moet je als band voor jezelf vaststellen waar je de
meeste aandacht aan wil besteden (microfoontechniek, de mix,
of iets anders) en hoeveel opnametijd je in de studio per nummer
denkt nodig te hebben. De kwaliteit van een opname staat of valt
met de keuze van de juiste studio, zeker als je veel akoestisch
wil opnemen. Maar daarnaast is de sfeer binnen de band van
belang en komt het de muziek bepaald ten goede wanneer je als
band ten aanzien van de mix bijvoorbeeld een duidelijk beeld
hebt van wat er gewenst wordt of waar men aan refereert. Het
van te voren bepalen en bespreken van deze zaken is net zo goed
een onderdeel van de pre-produktie als de sessie zelf.

Audio-for-video
Nadat je een video-studio, waar zich de juiste apparatuur
bevindt, gevonden hebt begint de voorbereiding. In de eerste
plaats is er vaak nog wat apparatuur nodig. Verder moet je
afspraken maken met mensen die bijvoorbeeld stemmen in moe
ten spreken (meestal de acteurs zelf). Of met personen die
geluidseffecten verzorgen.
Bij de meeste video-projecten is al van het begin af aan sprake
van een betere organisatie dan men in de muziek over het alge
meen gewend is. Naast het doornemen van het draaiboek en het
bekijken van de beelden kun je vaak nog meer doen.

Over het algemeen is het geluid van een video-project het kind
van de rekening. In veel gevallen plant men de studiotijd veel te
krap en dan moeten er concessies gedaan worden aan de kwali
teit.

111

DE STUDIO IN

Meestal kun je thuis al van te voren de beelden bestuderen en
je eigen fantasie gebruiken om geluidseffecten te verzinnen.
Wanneer je nog een echte beginner bent op dit vlak is het raad
zaam om met pen en papier in de hand een aantal reclamespotjes
op tv te bekijken en de erin voorkomende geluiden te beschrij
ven. Ook het bekijken van tekenfilms is nuttig. Het bestuderen
van de Duitse nagesynchroniseerde versies van diverse films en
produkties is interessant om te zien hoe het niet moet.

Sommige producers nemen thuis al met behulp van een simpele
microfoon en een twee- of viersporen recorder geluid op. In de
studio kun je, het liefst aan de hand van een draaiboek of cue
lijst deze geluiden instarten op de band.

Verder zijn er CD’s te koop met daarop een hele reeks aan
(achtergrond)geluiden welke je kant en klaar kunt instarten.
Door thuis deze CD’s al door te nemen kun je je alvast een idee
vormen van waar welk geluid gebruikt kan worden. Weer andere
videomakers zijn in het gelukkige bezit van een sampler en kun
nen thuis al samples maken van (effect)geluiden welke onder de
beelden geplaatst worden via een sampler. De studio waar je
naar toe gaat moet dan natuurlijk wel over een synchronisatie
systeem beschikken dat in staat is een Midi-sequencer mee te
laten lopen, het liefst met binnen de sequencer (via Midi Time
Code of direct via een Smpte aftakking) dezelfde tijdcode in fra
mes per seconde als de tijdcode op de video zelf.
Je kunt er nog aan denken om op de set diverse geluiden op te
nemen het liefst met een goede richtmicrofoon of PZM micro
foon (voor omgevingsgeluiden).

Naast deze voorbereidingen van het geluid is er natuurlijk de
zorg voor de videobanden zelf. In ieder geval moet je de
beschikking hebben over twee kopieën van de mastervideo met
een zogenaamde tijdcode window-dub. Bij deze kopieën moet
een tijdklok te zien zijn die in frames per seconde aangeeft
welke positie de tape heeft. De plaats van deze tijdcode is
belangrijk. Met name als het gaat om nasynchronisatie van stem
men, is een grijze balk met daarin de tijdcode geprojecteerd,
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geplaatst aan de onderzijde van het beeld niet handig. In dat
geval zijn de monden van de acteurs niet meer te zien en kun je
de stem niet goed in laten spreken. Makkelijker is om de tijdcode
vrij ver boven in beeld te hebben.

De tijdcode zichtbaar in beeld mee laten lopen is verder
belangrijk bij synchronisatie van geluidseffecten. Het is belang
rijk om bijvoorbeeld pistoolschoten of dichtslaande deuren, op
de frame nauwkeurig onder de beelden te krijgen. De recorder in
de studio die je gebruikt om de (kopie van) de video af te draaien
moet bovendien beschikken over beeld voor beeld afdraai facili
teiten (shuttle of toggle). Alleen op die manier kun je traceren in
welk frame er een trekker overgehaald wordt of er een deur
dichtgeslagen wordt.

Sony BVU en U-matic recorder tijdens voice-overs
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Je moet zorgen voor voldoende tape voor de eindmaster van
het geluid of voor de aanschaf van voldoende videobanden wan
neer het geluid in die studio zelf gemasterd wordt.

Soms is het noodzakelijk om een aantal geluiden in de studio
zelf op te nemen. Je moet bijvoorbeeld zelf zorgen voor een fiets
die je op de kop in de studio kunnen zetten om een fietser in
beeld van geluid te voorzien. Het is dan overigens handig om
een grote controlekamer te hebben. Veel van de opnames voor
de beelden gebeuren niet in een aparte opnameruimte, behalve
dan de stemopnames van de insprekers, maar in de controlekamer
zelf.
Bij een videoproject moet je in het algemeen dus zaken rege
len die te maken hebben met het geluid zelf. In de meeste gespe
cialiseerde videostudio's zijn er standaard geluiden aanwezig of
voorwerpen waarmee die geluiden gemaakt kunnen worden.
Soms is het een goed idee om speciaal iemand in te huren die het
maken van (effect) geluiden verzorgt. Dit kan een hoop voorbe
reiding schelen.
Een ander onderdeel van de voorbereiding voor het werken in
een geluidsstudio kan zijn het uitzoeken of laten maken van
muziek die ingestart kan worden onder de beelden. In sommige
audio-for-video studio’s kun je de muziek ter plekke laten com
poneren. Dit kan bijzonder leuk zijn omdat je dan direct invloed
hebt op de muziek die er gemaakt wordt. De muziek kan boven
dien aangepast worden aan wat er in beeld te zien is en, mits de
composities origineel werk zijn (geen covers of iets dergelijks),
berusten er geen rechten op de muziek, hetgeen voor sommige
produkties zelfs een vereiste is.

Algemeen
Tezamen met de selectie van een studio is de pre-produktie de
helft van het werk in een studio en misschien wel de belangrijk
ste stap naar een goed produkt. Een goede voorbereiding is het
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halve werk. De studio en het werken aldaar is dan ‘slechts’ een
afronding. Een afronding waar je door een goede voorbereiding
voor de volle honderd procent uit kan halen wat er in zit.

Verdere algemene voorbereiding bestaat uit het verzorgen van
een goede catering, het regelen van vervoer, apparatuur-transport,
afspraken etc. (zie hfst 5). Vaak is het werken in de studio een
langdurige klus. Het nemen van een pauze tussendoor om even
rustig te eten is geen schande. Als je in een studio ver weg of in
het buitenland zit is het verstandig om ook de overnachting van
te voren al te regelen.
Verder moet je om jezelf en anderen van een kopie te voorzien
zorgen voor de inkoop van voldoende cassettes en DAT-tapes.
Omdat de cassette-kopiën na de eindmix gemaakt moeten wor
den en het dan meestal erg laat is, volstaat men meestal met één
cassettekopie van de master waarvan de rest van de belangstel
lenden dan weer een kopie krijgt. Uiteraard raakt degene die de
eerste kopie heeft zijn cassette binnen twee dagen kwijt en dan
kun je de rest van de tijd aankomen met het slappe verhaal ‘deze
opname klinkt niet zo goed want het is een kopie van een kopie’.
Kortom spreek liever af dat je de volgende dag even een extra
kopie kunt komen maken of zorg ervoor dat dit meteen na de
eindmix gebeurt.
Zorg tot slot ook nog voor voldoende reserve-onderdelen
waaronder extra gitaarsnaren en drumstokken, je weet zelf wel
waarom.

Pre-produktie lijkt soms niet meer op muziek maken en meer
op management of ‘regelneven’ werk. Er komt ook veel bij kij
ken en het is soms verstandig om hulp te vragen van studio’s of
kennissen die in pre-produkties gespecialiseerd zijn. In de vol
gende hoofdstukken zal duidelijk worden waarom.

nM
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HOOFDSTUK 5
DE STUDIO IN

Na alle voorbereidingen die je getroffen hebt, sta je op een
goede ochtend op de stoep van de studio; met floppies, appara
tuur en een goed humeur. Om er voor te zorgen dat je je goede
humeur behoudt, zal ik in dit hoofdstuk enkele richtlijnen geven
die daarbij van nut kunnen zijn.
Bij elke produktie, Midi-gericht, akoestisch of video, heb je te
maken met een of meer stappen uit de volgende ‘flow-chart’:

1. INSTALLATIE
2. OPNAMES
3. TUSSEN- OF EINDMIX

4. EVENTUELE VERDERE OPNAMES EN BEWERKING
5. EINDMIX EN MASTERING

6. KOPIEEN: CASSETTE, DAT EN BACK-UP
MUZIEK

MEERS HOREN
RECORDER

MIDI MUZIEK

EINDMIX

TUSSENMIX

OPNAME
2 SPOREN

MASTERING
VOOR CD OI LP

CASSE'ITE EN DAT
KOPIEEN VOOR
PROMOTIE ETC

'Flow-chart'

Hoewel je niet strikt gebonden bent aan bovengenoemd sche
ma, is het wel handig om dit in een aangepaste versie te gebmi-
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ken voor je eigen project. Indien het budget toereikend is kan
bovenstaand schema uitgesmeerd worden over meerdere dagen
(of weken). Ook kan het voorkomen dat je voor bijvoorbeeld elk
videofilmpje of song sommige stadia meermalen moet doorlo
pen. De installatie en de daarbij behorende werkbespreking is
een onderdeel van elke sessie. Ook als je meerdere dagen
geboekt hebt, kun je ‘s ochtends het beste beginnen met een
korte vergadering of een werkbespreking.
Met installatie wordt bedoeld de installatie en aansluiting van
apparatuur en de verdere kennismaking (voor zover nog nodig)
met de studio en zijn werkwijze.
Het beste is om op basis van dit schema in overleg met de
technicus een globaal tijdschema te maken. Hierbij moet je reke
ning houden met de zogenaamde ‘ 1 uur plus’ regel. Uit ervaring
blijkt dat elk onderdeel waarvoor je van te voren een redelijk
lang lijkend tijdsblok vaststelt, vrijwel altijd een uur langer duurt
dan gepland.

Hoewel het onzin is om hier letterlijk rekening mee te houden
(je maakt dus een planning waarbij elk onderdeel een uur langer
duurt en dan zul je er achter komen dat ook die planning per
onderdeel weer een uur uitloopt) is het wel goed te beseffen dat
je dus wel eens niet om twaalf uur ‘s nachts maar om vier uur
‘s nachts klaar bent, als het allemaal een beetje tegenzit.
In een studio lijkt het werk voor driekwart van de tijd te
bestaan uit wachten en rondhangen. Vandaar dat het ook belang
rijk is dat een studio een goede afgescheiden ontspanningsruimte
biedt (waar overigens altijd tennistafels schijnen te moeten
staan). Globaal gelden de volgende tijden als zijnde ruim genoeg
voor de meeste toepassingen.

1. Installatie duurt ongeveer twee uur. Eén uur heb je nodig
voor de feitelijke opbouw en nog eens een uur voor het afregelen
van het geluid, galmen en het doorspreken van de muziek met de
technicus aan de hand van bijvoorbeeld de songtekst. Dit geheel
kan makkelijk een uur uitlopen wanneer je niet goed voorbereid
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bent, of wanneer installatie van bepaalde apparatuur moeilijker
blijkt dan verwacht. Bij een Midi-produktie kan het behoorlijk
wat tijd in beslag nemen voor je alle klanken uit alle synthesizers
en modules op aparte uitgangen hebt geprogrammeerd. Dit hoort
een onderdeel van de pre-produktie te zijn.
In principe zou het dus een kwestie van aansluiten en aanzet
ten moeten zijn, maar om verschillende redenen kan dit niet
altijd het geval zijn.

2. De duur van de opnames verschilt en is afhankelijk van wat
er opgenomen moet worden, de ervaring van de artiesten of
muzikanten, de ervaring van de studio en het moment van de
dag. Voor elk van de drie punten moet je een uur extra bereke
nen. Dat betekent dat als een door de wol geverfde zanger die
een ochtendmens is een standaard lead tekst moet inzingen in
een studio waar men veel ervaring heeft, dit minimaal uur
inneemt, als de opnames begin van de middag plaatsvinden. Is
de zanger onervaren dan kun je er van uit gaan dat de opnames
minimaal een uur langer duren. Het klinkt misschien absurd
maar uit ervaring weet ik dat deze stelregel bij benadering klopt.
Uiteraard geldt ook weer in dit geval dat opnames makkelijk een
uur uitlopen als er tijdens de opnames nog aan de tekst gesleu
teld moet worden.

Installatie bij een Midi-produktie
De volgende volgorde kan het beste aangehouden worden bij
het installeren van een Midi-systeem in een studio.
1. Sluit, indien je gebruik maakt van een eigen sequencer deze
eerst aan en zorg dan dat de Midi-out van deze sequencer in het
Midi-systeem van de studio terecht komt. Indien er geen Midisysteem is, begin je dus met het opbouwen van de spullen die je
thuis ook hebt, plus de eventueel gehuurde of geleende spullen.
Het volgende punt, vóór je geluiden gaat zoeken en uitgangen
gaat aansluiten, is de synchronisatie. Het is zaak om te zorgen
dat een beschikbaar synchronisatie signaal binnen komt bij jouw
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sequencer. Is dit een Smpte signaal dat direct in jouw sequencer
geplugd kan worden (via bijvoorbeeld een Smp24 of Unilor) dan
moet je dus van de meersporen recorder een Smpte signaal krij
gen. De technicus van de studio moet hier meestal bij helpen.
Loopt de synchronisatie via Midi Time Code dan moet de tech
nicus zorgen voor óf een Smpte signaal welke naar een Smpte to
Midi Time Code converter van jezelf gestuurd wordt óf voor
Midi Time Code zelf. Dit is afhankelijk van het systeem dat door
jou gebruikt wordt.
Begin dan pas aan de opbouw van de rest van het systeem. De
synchronisatie is namelijk een zeer belangrijk onderdeel van de
set up en deze moet al goed werken voor je de rest aan de praat
gaat brengen. Je zou kunnen opmerken dat je niet weet of de
sequencer wel of niet meeloopt met het sync signaal, zolang er
nog geen Midi aanhangt. Op de meeste sequencers is tegenwoor
dig echter wel direct te zien of deze meeloopt cn of hel synchro
nisatie signaal continue is.

Vervolgens ga je aan de slag met de opbouw van de modules
en de synthesizers en het zoeken naar geluiden uit de klankbibliotheek van de studio als die aanwezig is. Besteed, wanneer
het om een demo gaat, in deze fase nog niet al te veel aandacht
aan het geluid, zorg eerst dat alles netjes loopt, ook al is een
piano-geluid niet direct het geluid dat je zoekt.
Wanneer er zang opnames gedaan moeten worden, is het mis
schien wel van belang dat de muziek lekker klinkt. Het zal voor
een deel van de studio en de technicus afhangen in hoeverre dit
al tijdens de installatie snel te regelen is.

Na de installatie volgen meestal de opnames, of wanneer er
geen opnames gemaakt hoeven te worden, kun je verder gaan
met de perfectionering van klanken en de mix. Voor beide
onderdelen geldt dat je er rustig drie uur voor uit kan trekken.

Zorg er voor dat de zanger tijdens het laatste gedeelte van de
opbouw aanwezig is ‘om sfeer te proeven' en om kennis te
maken met de muziek zoals deze in de studio gaat klinken.
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In overleg kun je besluiten hoe de opnames gaan plaatsvinden.
Wordt alles in één take gedaan, of wordt er per couplet en per
refrein gewerkt? Zang kun je in meerdere takes opnemen. Het
aantal takes hangt af van het aantal beschikbare sporen. Wanneer
er meerdere takes zijn kun je uit deze takes één goede take
samen stellen.
Als je werkt met opnames die thuis al gemaakt zijn, dan is de
overzetting van die opnames plus het synchronisatie signaal een
onderdeel van de installatie. Zoals ik al eerder heb aangegeven is
het van groot belang om thuis een guide-track te maken, zodat je
na het overzetten kunt controleren of de synchronisatie nog
klopt. Hoewel je soms in de studio besluit om de opbouw van
een song te veranderen is deze guidetrack altijd nog te gebruiken
als controlemiddel voor de synchronisatie.

Na de complete installatie kun je een begin maken met de
opnames. Allereerst moeten daarvoor de microfoon en de mengtafel ingericht worden. Daarnaast moet er een meersporen tape
van tijdcode voorzien zijn of worden, tenzij je dus van eigen
opnames uitgaat.
Als het goed is, en je bovenstaande richtlijnen hebt gevolgd,
moet de technicus al gezorgd hebben voor een synchronisatie
signaal en dus voor een tape waar dit signaal op staat. Wanneer
de set up klaar is, kun je, als die er nog niet is, een guide-track
gaan maken. Deze is van belang om tussentijds te kunnen con
troleren of de zangopnames goed in sync opgenomen zijn of
niet. Het komt voor, ook bij de betrouwbaarste systemen, dat tij
dens het opnemen het gehele systeem uit sync loopt maar dat je
dat niet hoort omdat je geen referentie op tape hebt. Bij het
terugluisteren naar een dergelijke opname, verschuift de muziek
uit de sequencer ten opzichte van de opname omdat de muziek
dan plotseling weer wel in sync loopt. Voor de zang kan dit heel
vervelend zijn omdat uit sync opgenomen partijen nooit te
gebruiken zijn, tenzij je via sampling of herinstarten de zang
gaat verschuiven. Deze methodes zijn echter zeer bewerkelijk en
subjectief. Het is vaak beter en sneller om de opname overnieuw
te doen. Bovendien is een zangpartij die uit sync opgenomen is
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niet goed te beoordelen bij terugluistering als het gaat om juist
heid van timing.

Soms kan het handig zijn als er iemand met een aparte kopte
lefoon tegelijkertijd naar de guide-track en naar de Midi-muziek
luistert om het uit sync lopen te detecteren. Dit is zelfs noodza
kelijk als uit sync lopen herhaaldelijk voorkomt. Het uit sync
lopen komt vaker voor bij het gebruik van MTC dan bij gebruik
van Smpte. Uiteraard zijn er ook verschillen in betrouwbaarheid
tussen verschillende merken en types apparaten onderling.
De muziek moet voor de opnames van de zang of andere
akoestische partijen vaak aangepast worden. Deze mix heet de
koptelefoon-mix maar wordt ook aangeduid met de term moni
tormix. De zanger bijvoorbeeld moet aangeven of er veel of wei
nig bas in de koptelefoon te horen moet zijn, of er een scherpe of
een zachte hi-hat moet klinken en eventueel of er galm of delay
tijdens het inzingen gebruikt moet worden en, zo ja, hoeveel.
Deze instelling maken is meestal een hele klus. Vooral zangers
of zangeressen die wat minder zeker van zichzelf zijn, of die
sterk afhankelijk zijn van een bepaalde partij in de muziek voor
de melodielijn, zullen veel (en soms onmogelijke) eisen stellen
aan de koptelefoonmix. Maar deze aanpassing is ook nodig om
de artiest te laten wennen aan de omgeving en de sound uit de
koptelefoon. Daarnaast wordt het instellen van de koptelefoon
mix gebruikt om warm te draaien.

Voor de opnames van de zang geldt dat je zeer kritisch en
geconcentreerd naar de opnames moet luisteren. Het is goed om
zo vroeg mogelijk op de dag met de opname te beginnen. In een
studio met een gescheiden opnameruimte en controlekamer (zie
hoofdstuk 2) is het mogelijk om een aparte controlekamer mix te
horen. Deze mix klinkt anders, vooral qua onderlinge balans van
de klankbronnen, dan die in de koptelefoon van de zanger.
Deze mix, die soms monitormix genoemd wordt, is van belang
voor het beoordelen van de zang in de juiste context. Deze mix
moet dus al enigszins lijken op de eindmix. Kortom, je moet je
van te voren al een beeld proberen te vormen van de klank van
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de eindmix. Hoewel dit, zeker voor beginners, een zeer moeilij
ke opgave, is kun je in de meeste gevallen rekenen op hulp van
de technicus. Bovendien is het goed om al een ‘sound-richting’
te hebben in de vorm van bestaande muziek van LP of CD.
Voor zangopnames is het handig, evenals voor andere instru
menten, om op één spoor één of meer keren een opname van de
gehele zangpartij of instrument partij in z’n geheel te doen, het
hele nummer door. Wanneer de muzikant of zanger dan een
beetje warmgedraaid is en het nummer goed kent, kun je begin
nen aan de echte takes. Er zijn dan een tweetal mogelijkheden.

Indien de studio voldoende goede sampletijd in huis heeft, kun
je besluiten om je eerst te concentreren op één refrein. Wanneer
dit refrein, dat slechts op één punt op de band hoeft te staan,
goed klinkt en wanneer bovendien dit refrein in de rest van het
nummer qua opbouw of lengte niet verandert (er is op het laatst
bijvoorbeeld geen modulatie in de muziek), dan kun je dit refrein
goed mixen, samplen en vervolgens instarten in de rest van de
muziek. Kom je sampletijd te kort voor het hele refrein in één
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Akai SI 100 sampler, uitermate geschikt voor hef 'instarten' van een zangpartij.

keer, dan kun je besluiten om het refrein in twee gedeelten te
samplen. Je bewerkt dan eerst het eerste gedeelte van het refrein
en start deze vervolgens in op tape, precies op de juiste plekken.
Daarvoor wordt een apart, geheel vrij spoor gebruikt.
Vervolgens pak je het tweede deel en je neemt deze op tape op
(dit wordt overigens ook wel op tape ‘dumpen’ genoemd).
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Hoewel deze methode aan de ene kant tijd vergt en bovendien
een onderbreking van de zangopnames kan betekenen, is het wel
een garantie voor een overal gelijk klinkend refrein, mits er
natuurlijk de eerste keer goed gezongen is. Let er op dat het re
frein strak klinkt en qua klank goed gesampeld wordt.
De tweede methode is het door de zanger in laten zingen van
alle partijen. Afhankelijk van de kwaliteit van de artiest kan dit
soms beter zijn. De song wordt levendiger gehouden. Daar staat
tegenover dat dit vooral bij meerstemmige partijen een enorme
aanslag op de zanger of zangeres kan zijn en soms zelfs een nau
welijks te volbrengen taak is voor iemand die weinig ervaring
heeft.
Meestal volgen na de opnames van de refreinen volgens één
van bovengenoemde methodes, de opname van de coupletten, de
ad-libs en de tweede en derde stemmen onder de coupletten
en/of het intro. Na al deze opnames ben je enkele uren verder.
Voor de opnames van zang moet je, inclusief het kritisch terug
luisteren en een eventuele pauze, al gauw vier uur rekenen.

Bovengenoemde methode van opname moet per song aange
past worden. Soms zijn er veel refreinen en weinig coupletten,
soms is dit andersom. Bovendien heeft de ene zanger een wat
langere adem dan de andere. In overleg met de technicus moet je
tijdens de opnames de meest efficiënte methode zien te vinden.
Heb je één song gedaan en moeten er nog meerdere gedaan wor
den dan kan de opnameduur sterk bekort worden. Het inregelen
van de koptelefoonmix en de monitormix kan sneller gebeuren.
Je hebt dan meestal ook de methode gevonden die het snelst
werkt.
Indien de zanger meerdere dagen beschikbaar is en het
omschakelen van de nummers in de studio niet al te veel tijd in
beslag neemt is het verstandig om voor ieder nummer één dag
studiotijd te nemen. Elk nummer kan eventueel dezelfde dag nog
gemixed worden. Maar je kunt ook alle mixen aan het einde van
alle opnames te doen, bijvoorbeeld op een extra dag. Deze laat
ste methode heeft verreweg de meeste voordelen omdat je na een
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nachtje slapen wat neutraler tegenover de muziek staat en meest
al beter in staat bent om te mixen. Bovendien heb je voor een
goede mix een uur of drie nodig om de juiste sound te krijgen.
Heb je eenmaal een sound dan zullen de overige mixen wat snel
ler kunnen gaan, omdat je in veel gevallen van dezelfde basis
aan geluiden uitgaat.
Zang is meestal dé bepalende factor in een song. Besteed veel
zorg en aandacht aan zuiverheid, intonatie en expressie van de
zang. Goede studio’s weten hoe je zang goed op moet nemen.
Een veel gehoorde eis daarbij is dat zang warm en vol moet klin
ken. Om dit te bereiken hoeft een zanger tegenwoordig niet eens
meer zijn stemmen te dubbelen. Er is apparatuur, zoals de
Eventide Harmonizer of de Digitech Vocalist die de zang kunst
matig kan dubbelen. Mits deze effecten subtiel worden ingezet,
kan deze apparatuur bijdragen aan het versterken of accentueren
van bijvoorbeeld een bepaald frequentiegebicd in een stem. Het
is aan te raden een uur extra te besteden aan het uitzoeken van de
bewerking van de zang, tijdens en na de opnames. Bedenk wel
dat hoe dichter de zang de kwaliteit benadert die het bij de eindmix moet hebben, des te makkelijker en sneller de eindmix zal
verlopen.

de Digitech Vocalist dubbelt de zangpartij
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Bovengenoemde richtlijnen zijn geen wetten en ieder zal voor
zich op grond van eigen ervaring of gezond verstand moeten
inschatten wat er het beste kan gebeuren. In sommige gevallen is
het niet onverstandig om de hulp van een (onafhankelijke) des
kundige in te roepen.

De band
Bij de opnames voor een band die van Midi gebruik maakt,
gelden dezelfde zaken als hierboven genoemd werden voor
Midi-muzikanten. Het belangrijkste verschil is dat je met meer
dere personen te maken hebt. Zoals reeds werd aangeraden is het
belangrijk om één artistiek leider aan te wijzen voor zover deze
er al niet is. De volgorde van opnemen is iets wat je met de tech
nicus in de studio door moet spreken. In de meeste gevallen zal
hij of zij een voorkeur hebben. Na de installatie van de band (al
of niet met Midi), kun je met een soundcheck beginnen. De
installatie zal dus ook bestaan uit het inregelen van apparatuur
als gitaarversterkers, en het stemmen van een drumstel.
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Wanneer de band in één keer opgenomen gaat worden, dan is
het voor de monitormix in de koptelefoons belangrijk om van te
voren te weten of je voor ieder apart een mix kan regelen, of dat
elk lid van de band dezelfde mix in de koptelefoon hoort. Het
inregelen van de koptelefoonmix voor een band kan gemakkelijk
twee uur duren waarbij er meestal wel één of twee leden van de
band zich toch weer niet helemaal kunnen vinden in de sound.

Het scheelt tijd wanneer er iemand die de band goed kent, aan
wezig is bij het inregelen van dit geluid. Vooral iemand die de
muziek en de band tijdens live-optredehs goed kent en op de
hoogte is van de wensen voor monitormixen op het podium, is
zeer waardevol.
Vervolgens kan de eerste opname beginnen. Het terugluisteren
kan het best gebeuren in de controlekamer zelf, hoewel dit soms
een enorm heen en weer geloop betekent. Na afloop van de
opnames van één nummer kun je kritisch gaan luisteren en even-
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tueel besluiten om het geheel, of sommige partijen uit het
geheel, over te doen. In het laatste geval moet je zeer goed oplet
ten. De klank van de nieuw opgenomen gedeeltes (overdubs)
moet namelijk exact gelijk zijn aan het origineel. Je moet er dus
vanaf zien om het geluid tussendoor nog even bij te stellen. Ook
het op te nemen level, met name een probleem bij zang en gitaar,
moet zo gelijk mogelijk zijn aan het origineel. Je moet ook de
technicus hierop attent maken. In sommige gevallen moet je net
zo lang overnieuw opnemen tot het goed klinkt.
De indeling op de sporen van een meersporen recorder is van
belang voor een goed te mixen eindresultaat. Behalve de al
besproken microfoontechniek, waarmee je een deel van de lek
kage tussen verschillende instrumenten kan voorkomen, is het
goed indelen van de sporen zeker voor sommige oudere meer
sporen recorders van belang. Daarnaast moet je erop toe zien dat
de technicus de sporen goed schoon houdt. Verkeerde opnames
of zaken die al gesampled en dus niet meer nodig zijn moeten
direct gewist worden. Gebeurt dit niet dan kun je tijdens de eindmix nog voor onaangename verrassingen komen te staan.
Opnames moeten droog gebeuren, dat wil zeggen dat je geen
effecten op hetzelfde spoor op moet nemen als waar het origine
le signaal op staat, behalve mischien voor gitaar. Je kunt dan
achteraf nog delay’s en galmen wijzigen. Indien je voldoende
sporen hebt, kunnen sommige effecten (niet het originele signaal
zelf maar alleen het uit het effect-apparaat terugkomende sig
naal) op tape opgenomen worden. Een cffect-apparaat is dan
weer vrij voor andere partijen en effecten.

Veel beginnende studiebezoekers maken een te overdadig
gebruik van effecten. Daardoor verzuipt de mix al gauw in
delays en galmen. De laatste tijd is er steeds meer een trend te
bespeuren naar het gebruik van minder effecten. De effecten die
ingezet worden zijn kort en krachtig en de effecten zijn meestal
meer suggestief dan overduidelijk aanwezig. Alleen voor ballads gebruikt men regelmatig lange galmen. Voor een nadere
toelichting over het inzetten van effecten wil ik verwijzen naar
hoofdstuk 6 over de mix.
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Het op de juiste manier indelen van de sporen, is om twee
redenen van belang. Vooral bij oudere meersporen apparaten
geldt dat sporen op de tape ‘doordrukken' op ernaast gelegen
sporen. Daarnaast is het voor het overzicht op een tracksheet of
eventueel op de mengtafel, van belang om een duidelijke inde
ling aan te houden. Niets is zo vervelend als een gitaarpartij die
tussen een snare en een hi-hat in geprogrammeerd staat en waar
bij de zanger per ongeluk op het (meestal kwalitatief veel minde
re) randspoor terecht komt. Over het algemeen gelden twee
regels. In de eerste plaats moet je proberen zoveel mogelijk de
instrumenten te groeperen. In de tweede plaats moet je zoveel
mogelijk geluiden met veel lage tonen (bassdrum, basgitaar,
snare) plaatsen tussen geluiden met veel hoge tonen in (hi-hats,
cymbals, zang).

Zoals ik reeds eerder opmerkte zijn, met name voor een band,
de opnames het belangrijkste gebeuren in een studio. Een uur dat
je (zinvol) extra besteedt aan het opvijzelen van de kwaliteit van
een opname, verdien je bij de eindmix dubbel en dwars terug.
Dit houdt uiteraard wel in dat je goed moet weten wat je op tape
opgenomen wilt hebben en hoe. Niet iedereen zal deze kennis of
ervaring direct bezitten. In een ervaren studio kun je er door
gaans van uitgaan dat de technicus enig inzicht heeft in het
maken van een goede opname. Blijf echter altijd kritisch. Ga
ervan uit dat, ondanks dat je misschien niet veel ervaring hebt, jij
soms beter weet wat je wilt horen dan de technicus. In goed
overleg zal dan blijken wat haalbaar is en wat niet.

Video
Videoprodukties kennen een andere werkwijze dan wat bij de
muziekprodukties gebruikelijk is. Een project neemt een aan
vang met het voor de eerste maal afdraaien van de eigenlijke
videoband en een bespreking van wat er gedaan moet worden,
aan de hand van het draaiboek.

Meestal begin je bij de na-synchronisatie van een video met
het opnemen van de ‘voice-overs’ Voor de ene videoproduktie
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betekent dit een ingewikkelde ‘lip-sync’ na-synchronisatie van
stemmen bij de beelden, in andere gevallen is het ‘slechts’ een
verhaal stem, of zijn het geluidseffecten die je goed moet plaat
sen. In alle gevallen geldt dat je in tegenstelling tot wat helaas
nog steeds vaak gebeurt, de tijd moet nemen. Een goede na-syn
chronisatie van stemmen kan een film maken of breken.
Sommige miljoenenprodukties gaan af door belabberde voiceovers terwijl sommige low-budget produkties door een slimme
opzet fantastisch slagen.

Het is belangrijk dat de acteurs en de insprekers zich op hun
gemak voelen. Een goede luie stoel en voldoende drinkwater is
daarbij geen oyerbodige luxe. Sommig voice-overs zijn erg inge
wikkeld en langdurig en kunnen enorm veel van een inspreker
vragen.
Wanneer je nog geen inspreker hebt, kun je die huren bij een
stemmenburcau. Het arrangeren van een inspreker is een onder
deel van de pre-produktie.
Voor de plaatsing van achtergrond- en effectgeluiden geldt
geen speciale volgorde. Meestal begin je met het instarten van
achtergrondgeluiden en volgen zo successievelijk de effecten.
Belangrijk is dat de synchronisatie tussen de apparaten goed
geregeld is. Technisch gesproken heb je als producer van een
video niet veel te maken met de soort synchronisatie die binnen
een studio gebruikt wordt. Wanneer het systeem niet goed func
tioneert, merk je dat al vrij snel. Problemen kunnen wel ontstaan
waneer er via MTC een sequencer meeloopt voor het aansturen
van Midi-apparatuur. In sommige gevallen kan je te maken krij
gen met offset verschillen en verloop van de synchronisatie bij
erg lange stukken muziek. De ene sequencer plus synchronisator
leent zich beter voor vidcotoepassingen dan de andere. Enkele
subframes vertraging zijn al voldoende om er voor te zorgen dat
een pistoolschot in beeld te laat komt voor het geluid dat er bij
hoort, of andersom. Dit is misschien een komisch, maar zeker
ongewenst effect.
Het sequence programma Notator wordt bij na-synchronisatie
van geluid bij beeld vaak ingezet in combinatie met ‘Steady-
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eye’. Steady-eye is een synchronisatie-apparaat dat rechtstreeks
aan de computer gekoppeld wordt waar Notator op draait. Het
unieke van deze synchronisator is dat deze mee kan lopen met
VITC (Vertical Interval TimeCode) in plaats van alleen met
LTC. Daardoor beslaat het toepassingsgebied van Steady-eye
ook de bezitters van een ‘gewone’ VHS videorecorder thuis.
Het gebruik van de sampler bij de nasynchronisatie heeft de
laatste drie jaar, sinds de introductie van de Akai SI000 en
SI 100, een enorme opgang gemaakt. Wanneer een videofilm vol
met effecten zit is het zeker aan te raden om een studio te huren
waar ze deze of andere kwalitatief goede samplers hebben en
waar ze er bovendien mee om weten te gaan.

Daarnaast tref je steeds vaker digitale harddisk opnamesyste
men aan. Deze apparaten digitaliseren geluid en slaan het op op
een (snelle) harddisk. Via programmering aan de hand van tijd
code, kun je vervolgens het opgenomen geluid, of fragmenten
ervan, instarten onder (video)beelden. Dit werkt doorgaans han
dig en snel.
Voor video geldt verder dat je bij het opnemen op tape goed
de levels van achtergrondgeluiden en effecten in de gaten moet
houden. Hoe beter de verhouding al op tape is hoe gemakkelijker
de mix zal gaan, indien daar al sprake van is. Een andere werk
methode, dan het werken met een meersporen recorder, is het
direct vanuit samplers laten komen en instarten van geluiden.
Vervolgens worden deze dan in een keer op een videoband inge
start in de juiste balans.

Verder is een groot aantal sporen zeer handig, omdat je zeker
bij ingewikkelde conversaties en geluidseffecten toch een duide
lijke indeling van de sporen kan aanbrengen.
Bij de duurdere filmprodukties maak je vaak gebruik van de
diensten van een met een Amerikaanse term aangeduide ‘sound
designer’. Een sound designer is iemand die tot laak heeft gelui
den van de opnameset eventueel gemengd met later opgenomen
stemmen en geluidseffecten zodanig te bewerken dat er een sfeer

130

DE STUDIO IN

ontstaat. Deze geluidssferen moeten, wanneer scenes terugkeren
in een film, herhaald worden en kunnen de spanning of de emo
tie bij de beelden maken of breken.

Voor de gemiddelde amateur videofilmer zal een dergelijk
persoon niet te betalen zijn, maar het is goed om in je achter
hoofd te houden dat men op deze werkwijze probeert geluiden
als het ware samen te smeden. Voor de mastering geldt dat het
gebruik van een DAT-recorder waarop je een apart synchronisatie-signaal op kan nemen, zeer handig is. Je kunt dan tijdens de
eindmix van het geluid ‘inprikken’ in de master. Op deze manier
is het eenvoudig om per scene te werken en om fouten te herstel
len. Bovendien duren de meeste films vrij lang Het is dan
ondoenlijk om wanneer je de geluidsmaster in een keer wilt
opnemen door het afdraaien en mixen van de gehele film plus
geluid in een keer het geheel foutloos vast te leggen.
Voor video is het handig, zeker wanneer de opname lang is
(twintig minuten of meer bijvoorbeeld), om te werken in een stu
dio met een (gedeeltelijk) geautomatiseerde mengtafel. Anders
ben je genoodzaakt om het geluid na afloop ingewikkeld te editen, hetgeen alleen maar de oorzaak van fouten kan worden. In
sommige films zie je zelfs complete scenes die qua geluid achter
de beelden aanslopen. Meestal is een fout bij het monteren van
complete stukken geluidsband onder het beeld hiervan de oorzaak.

Overigens is het binnen film al lang een gebruik om geluid let
terlijk naast de beelden te monteren, iets dat bij video alleen bij
benadering mogelijk is wanneer een videorecorder een audio
dub functie heeft.
Een ander punt is of een master van het geluid van een video
wel of niet in stereo uitgevoerd moet zijn. Tegenwoordig zijn er
steeds meer films die in stereo uitgevoerd worden. In sommige
studio’s is deze vorm van mastering niet mogelijk omdat men er
eenvoudigweg niet over de faciliteiten beschikt.

In andere gevallen moetje voor een film een commentaarstem
of vertelstem op het linkerkanaal van de mastcr zetten en de rest
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van het geluid op het rechterkanaal van de master. Dit heeft als
doel om op een kopie van de master een nieuwe stem op te kun
nen nemen, bijvoorbeeld in een andere taal. Een dergelijk ver
zoek van een opdrachtgever moet je niet vergeten omdat een
stem die eenmaal op beide sporen tussen het geluid gemixed
staat niet meer te wissen is, zonder de rest aan te tasten.
Over de precieze technische gang van zaken zijn diverse
goede boeken geschreven. Achter in dit boek vind je een litera
tuurlijst. Voor hen die geïnteresseerd zijn in de techniek of voor
het eerst te maken krijgen met video post-produktie, is het zeker
aan te raden van deze literatuur kennis te nemen.

Kwaliteitseisen video
Voor video geldt wat mij betreft, dat er in ieder geval één
grote kwaliteitseis is: geluid en beeld moeten absoluut syn
chroon lopen. Er zijn enorm veel films in omloop, waaronder
miljoenenprodukties, die vanwege de gebrekkige synchronisatie
tussen bijvoorbeeld de bewegingen van de lippen van de acteurs
en de gesproken tekst, absoluut niet om aan te zien zijn.
Daarnaast kan men zich bij na-synchronisatie beperken tot het
inmiddels ingeburgerde gebruik van sample-CD’s als geluids
bronnen. Het is echter meer dan ergerlijk wanneer men in vele
verschillende produkties bijvoorbeeld dezelfde ‘nachtelijke' kre
kels van de Philips CD sound-library aantreft. Kortom het zelf
inbrengen van ‘unieke’ geluiden is net zo belangrijk als het
bedenken van een totaal nieuw videoconcept.

Voor video en film is het verder van belang om zorgvuldig
gebruik te maken van compressie en expansie, om geluidsniveau’s zoveel mogelijk constant te houden. Juist in de betere
videostudio's is men hiervan op de hoogte en kunnen die instel
lingen gevonden worden (op vaak niet de goedkoopste compressors/limiters/expanders) die in de praktijk het beste blijken te
werken.
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Consumpties
In het algemeen geldt dat je moet zorgen voor een goede cate
ring en een goede sfeer, zowel tijdens de opnames als tijdens de
mix. Doe dus vooraf boodschappen. Als je in de studio zit wil
toch niemand wat gaan halen. Of je al dan niet van alcohol
gebruik wil maken of verdovende middelen tot je neemt, moetje
zelf weten. Maar ga ervan uit dat er studio’s zijn die dit verbie
den. Over het algemeen is het zo dat het ‘drugs'gebruik in de
muziekwereld (helaas) een bekend verschijnsel is. Niet iedereen
is daar even blij mee. Drugs hebben effect op het gehoor
Wanneer je een jointje rookt ga je meer hoge tonen horen. Onder
invloed van alcohol ga je minder hoge tonen horen. Dit is overi
gens geen optelsommetje, na het roken van een joint en het drin
ken van een glas bier is het effect niet geneutraliseerd. Bovendien
heeft gecombineerd gebruik ook nog andere gevolgen...
Verder zijn er over een studiedag weinig algemene richtlijnen
te geven. Het gezond verstand gebruiken en inspelen op de situ
atie is van groot belang.

Algemene richtlijnen
Het is tijdens een sessie in de studio funest voor de voortgang
van de werkzaamheden wanneer de technicus of jijzelf regelma
tig de voeten op de rand van de mengtafel legt om er eens lekker
op los te kletsen. Bovendien is het meebrengen of uitnodigen
van allerlei bezoek en interessante vrienden of personen wel
gezellig maar niet erg stimulerend. Kortom nodig niemand uit
tenzij hij of zij hard nodig is voor inspiratie of zakelijke belan
gen. De mensen thuis, de fans of de achterban kunnen het ook
wel af met het eindprodukt of een goed verhaal. Mochten
belangstellenden graag willen komen kijken omdat ze nog nooit
in een studio geweest zijn, dan adviseert je ze maar om zelf een
project of band op te zetten waarmee ze dat alsnog kunnen doen.
Beslissingen nemen is, zeker binnen een groep of band niet
gemakkelijk. Bovendien valt tijdens het nemen van een beslis-
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sing vaak het werk stil, terwijl de (studio)klok gewoon door
blijft tikken. Kortom, neem van te voren een aantal mogelijke
‘crisismomenten’ door met elkaar, zodat je vast op het ergste
voorbereid bent. Onder crisismomenten vallen bijvoorbeeld dis
cussies binnen een band over wie harder moet staan ten opzichte
van wie. Probeer in dit geval te voorkomen dat je tijdens de
opnames al vast komt te zitten doordat de technicus alle schui
ven voluit open heeft staan en niemand nog harder gezet kan
worden ten opzichte van iemand anders.
Het is van belang om elke dag, bij een meerdere dagen duren
de sessie, een tape mee naar huis te nemen. Al klinkt het alle
maal nog zo onaf, je kunt in ieder geval thuis luisteren naar de
resultaten tot dusver. Dit is belangrijk omdat je vertrouwd bent
met de luistersituatie thuis en dus weet hoe een stuk muziek zou
moeten klinken. Een tape mee naar huis nemen is voor de tech
nicus van de studio soms een ware nachtmerrie vooral wanneer
een complete band ‘s nachts om vier uur nog een tiental tapekopieön wil. Spreek dus van te voren af of anders ter plekke, dat
één hooguit twee personen tapes mee naar huis nemen om tc lui
steren.
Het is van het allergrootste belang om te letten op de stem
ming van instrumenten en van de zang binnen de mix. Eén valse
noot kan een compleet nummer verpesten. Dit geldt niet zozeer
voor het grote publiek omdat zij meestal niet zo'n gevoelig oor
hebben. Maar met name producers en A&R managers van pla
tenlabels zijn uitermate gevoelig voor valse noten.

Masteren
Masteren heeft een dubbele betekenis. In de eerste plaats is het
een opname, het liefst van de hoogst mogelijke kwaliteit, van de
eindmix in de studio. Daarnaast betekent masteren het overbren
gen van een opname van de eindmix zoals hierboven bedoeld is,
naar een geluidsdrager (eventueel met nog een eindbewerking),
welke direct geschikt is voor het persen van CD’s of platen.
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De mastering vindt tegenwoordig vrijwel zonder uitzondering
plaats op digitale audio tape, de DAT. Deze digitale vorm van
mastering is een dusdamge standaard geworden, dat je bij elke
studio min of meer kan verwachten dat je voor mastering een
DAT-recorder gebruikt. De DAT heeft boven de analoge maste
ring een aantal niet mis te verstane voordelen. In de eerste plaats
kan de DAT-recorder zonder dat het ruisniveau van de tape
onacceptabele vormen aanneemt enorme dynamiek verschillen
aan. Dat betekent dat nummers waarbinnen grote verschillen
voorkomen tussen harde en zachte passages toch goed op plaat
of CD terecht kunnen komen. Bovendien is de DAT in tegenstel
ling tot de analoge tape veel minder gevoelig voor (verkeerde)
afstelling van de koppen en het schoonhouden van het transportmcchanisme. $ommige DAT-rccorders nemen zelfs al op dezelf
de sample frequentie op als de CD en dus kan de DAT zonder
verlies of berekeningen daamaartoe overgezet worden.

Sony Dat-recorder
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Bij de overzetting van DAT naar CD worden overigens bij de
mastering nog een aantal extra codes (onhoorbaar uiteraard) op
de CD gezet, waaronder de PQ codes. Deze codes zijn nodig om
de CD afspeelbaar te maken voor elke huis-, tuin- en keuken CD
speler.

Hoewel de DAT als norm nog niet volledig uitwisselbaar
blijkt te zijn (Fostex D20 DAT-cassettes zijn niet goed afspeel
baar op bijvoorbeeld Sony DAT-recorders en andersom) kun je
er toch in vrijwel alle gevallen van uitgaan dat de DAT een
uitermate goede masteringmethodc is.
Voor de mastering geldt dat je op hetzelfde moment dat je een
master van een eindmix aan het maken bent, of hebt gemaakt,
meteen een aantal kopieën kunt maken van de master op casset
te. Deze kopieën zijn bijvoorbeeld bedoeld om aan een A&R
manager van een platenlabel te geven of aan zaaleigenaren. Kom
in ieder geval nooit aan met de smoes dat de tape die je aan hen
geeft een ‘kopie van een kopie van een kopie’ is. Dit staat niet
alleen puur onprofessioneel, maar bovendien kun je er juist voor
het geoefende oor van een professional niet eventuele slechte
resultaten (waar dit ook aan ligt) van een studiosessie mee ver
bergen. Bovendien had je dan maar in de studio de tijd moeten
nemen om nette kopieën van de master te maken.
Neem verder als er tijd voor is, cassettes op met en zonder
ruisonderdrukking, maar in ieder geval altijd een of meer zonder.
Niet elke ruisonderdrukker op elk cassettedeck staat namelijk
goed afgesteld. Een cassette-opname afgespeeld op een installa
tie met een slecht of anders afgestelde ruisonderdrukker klinkt
nog altijd minder goed dan een opname opgenomen zonder ruis
onderdrukking, met wellicht wat meer ruis, weergegeven op
dezelfde installatie zonder ruisonderdrukking.

Kortom, neem naast de tijd voor de opnames en de eindmix,
ook de tijd voor de mastering in de studio.
Het is raadzaam om, indien mogelijk, meteen in de studio een
aantal DAT-kopieën te maken. Veel A&R managers hebben
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tegenwoordig zelf een DAT recorder (tot in de auto toe) en zullen
dus liever een demo op een DAT afspelen dan via een cassette.
Voor het masteren van het geluid van een videofilm of film
geldt eveneens dat mastering op een synchroniscerbare DAT van
bijvoorbeeld Sony of Fostex, de beste vorm van mastering is.
Soms wordt er nog gemastered op centertrack analoge recorders.
Deze twee-sporen recorder heeft twee analoge geluidsopname
sporen (geschikt dus voor stereo mastering) en een derde spoor
voor de opname van een Smpte code. Voorbeeld van een center
track is de Fostex model 20.
Deze vorm van mastering wordt echter niet veel meer
gebruikt. De synchroniscerbare DAT-recorder heeft bovendien
als voordeel dat men vrij eenvoudig kopieën van de master kan
maken zonder kwaliteitsverlies. Het synchroniseren van de mas
ter aan een geluids set up heeft verder als voordeel dat men kan
‘inprikken’ op een eindmix.

Tot slot
Werk niet te lang door en maak het niet te laat. Dit is ook een
onderdeel van de financiële planning. Je moet er rekening mee
houden dat te lang rondhangen in een studio extra geld kost.

Maak aan het eind van iedere dag een totale save van alle
sequencer- en/of effect-instellingen, of laat indien mogelijk alle
apparatuur zoveel mogelijk aan staan.
Houd zelf aantekeningen bij, vooral van zaken waarvan de
engineer zegt: ‘dit is niet zo belangrijk nu, als we het straks maar
niet vergeten’.
Zit de engineer ook niet teveel op z’n nek. In veel gevallen
heb je namelijk te maken met iemand die het werk uit enthou
siasme doet, of in het ergste geval iemand die het werk er uit
pure noodzaak bij doet. In beide gevallen geldt dat wanneer je de
engineer overvraagt hij op den duur nog wel eens zo geïrriteerd
kan raken dat hij of zij steeds slechter werk gaat leveren of zelfs
totaal geen zin meer heeft.
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Het slot van bijna elke studiosessie is de eindmix. Bij de eind
mix worden alle partijen en klanken binnen een stuk muziek of
een compositie samengesmeed tot een in balans klinkend geheel.
Bij het in balans zetten hoort het bijregelen van de klank van de
verschillende bronnen en het voorzien van effecten.

Aan een eindmix worden diverse eisen gesteld afhankelijk van
de soort muziek, het doel van de uiteindelijke mix en persoonlij
ke wensen en voorkeuren. Ik zal in dit hoofdstuk proberen de
eindmix zodanig te behandelen dat duidelijk wordt waar je in
beginsel op moet letten en hoe, afhankelijk van de soort muziek
waar je mee bezig bent, de mix het best opgezet kan worden.

Voorbereiding op de eindmix
Zodra je in een studio aan de slag gaat, ben je eigenlijk al
bezig met het voorbereiden van de eindmix. Wanneer je akoes
tische opnames maakt, of muziek opneemt of programmeert in
een computer, gebeurt dit met het oog op het verwerken van al
deze ‘geluidsbronnen’ tot een aanhoorbaar geheel. Je moet tij
dens de opnames van de akoestische partijen en/of het opzetten
van de Midi-muziek in de computer, al gaan letten op de kwali
teit van de opnames en van de klanken. De mooiste situatie
onstaat, wanneer wat er op band staat en/of wat er ‘live’ uit
samplers en synthesizers komt, al zo goed klinkt dat je al deze
bronnen tijdens de eindmix alleen nog maar in balans hoeft te
zetten en eventueel van effecten hoeft te voorzien. Dat wil dus
zeggen dat met de grootst mogelijke zorg de klanken moeten
worden gekozen en worden opgenomen. Door allerlei factoren is
het niet altijd mogelijk om al van te voren de perfecte klank te
vinden en moet je tijdens de eindmix nog erg veel bijregelen.
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Je moet daarbij oppassen voor wat de Engelsen zo treffend
weten uit te drukken met: ‘We’11 fix that in the mix’. Hoe meer
je namelijk het bijschaven van partijen of geluiden qua klank,
dynamiek of ritme naar de eindmix verschuift hoe meer je aan
het einde van een studiosessie in de problemen komt. Daarmee
zijn we meteen op het volgende punt aangeland, namelijk het feit
dat maar al te vaak de eindmix aan het slot van een lange dag
plaatsvindt. Dit heeft tot gevolg dat je moe bent en dus de eind
mix niet goed meer kan beoordelen. Op dit punt zijn er twee
algemene belangrijke adviezen te geven die goed in de gaten
gehouden moeten worden:

1. In de eerste plaats heeft mixen ‘s nachts, vooral wanneer je
enige alcoholische consumpties genuttigd hebt, niet veel zin.
Niet alleen ben je moe en gaat daardoor de concentratie achter
uit, ook hebben vermoeidheid en alcohol invloed op het gehoor.
Het is beter om in het geheel van het gebruik van deze middelen
af te zien. Studiotijd is al duur genoeg.
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Het gevolg van alcohol kan zijn dat je te ‘scherp’ of te aggressief mixt. Je gaat ter compensatie van het gemis aan hoge tonen
extra hoog in de mix bijvoegen. De volgende dag, wanneer het
alcoholpeil gedaald is en je weer uitgerust bent, hoor je eigenlijk
pas goed wat je gedaan hebt. Kortom, drink niet tijdens een stu
diosessie of zo weinig mogelijk en zorg er bovendien voor dat je
de eindmix de volgende dag kan doen. Vaak begint de sessie na
jou de volgende dag toch laat. Je kan van te voren afspreken dat
je een optie op een halve dag extra neemt om de eindmix af te
kunnen maken of de totale eindmix te doen. Dat is beter dan dat
je in tijdnood komt.

2. Vraag je bij de eindmix van te voren goed af wat je wilt
horen. Probeer dit al te weten voor de studiosessie begint.
Wanneer je een goede technicus hebt en je kunt (aan de hand
van voorbeelden, bijvoorbeeld een goede demo die je thuis
gemaakt hebt of een goede verbale uitdrukking of eigen techni
sche kennis) overbrengen wat je wilt horen dan is de halve eind
mix al klaar. Je kunt bijvoorbeeld een basgeluid uit het nummer
van groep X te gek vinden en de piano uil een ballad van groep Y.

142

IN DE MIX

Wanneer je deze beide nummers aan de technicus laat horen en
deze is goed in zijn vak, dan is de kans groot dat je dezelfde
geluiden of sound tegemoet kunt zien. Uiteraard is het dan de
vraag of deze beide voorkeursgeluiden in jouw mix bij elkaar
passen, maar in ieder geval heb je al een basis om van uit te
gaan.
We zullen nu aan de hand van een indelingsschema van groe
pen geluiden in een mix, bekijken hoe je de mix moet aanpak
ken. Verder zullen we bekijken hoe men bepaalde veel voorko
mende geluiden, binnen bijvoorbeeld de dansmuziek en
popmuziek, het beste kan behandelen in de mix.

De mix
De mix van een stuk muziek is een van de belangrijkste stap
pen naar het eindprodukt. Wanneer je de kunst van het mixen
goed begrijpt, kun je soms van slechte opnames nog een mooi
stukje muziek maken, andersom kun je met een slechte mix bril
jante ideeën volledig om zeep helpen.

Mixen is niet alleen maar een kwestie van ervaring. Uiteraard
moet je veel ervaring hebben, wil je een compact en strak geheel
krijgen. Maar door de beginselen van een mix goed in de gaten
te houden kan je ook zonder ervaring al een heel eind komen.
Daarnaast kun je met enig begrip van de basiseisen van een
goede mix wellicht beter volgen wat de technicus of producer
uitvoert.
Om de beginselen van een mix uit te leggen zullen we uitgaan
van een samenstelling die in grote lijnen bij muziekprodukties
van de moderne ‘lichte’ muziek gebruikt wordt.
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Beginselen van de mix vanuit een vijfdeling
Binnen de muziek, zeker binnen de hedendaagse populaire
muziek, kom je overwegend vijf soorten partijen tegen.

1. De ritmische basis, waaronder drums en bas.
2. De akkoorden, waaronder piano en slaggitaar.
3. De melodielijnen, waaronder leadgitaar, zang.
4. De ‘tapijten’, waaronder strings en synthesizers.
5. De speciale effecten.

Bovengenoemde groepen strijden doorgaans met elkaar om
aandacht van ons gehoor. Bij het mixen is het van belang om er
voor te zorgen dat die strijd zo gelijk mogelijk wordt. Er moet
een aangenaam geheel ontstaan.
Om dit bereiken neem ik in het volgende voorbeeld aan dat je
een stuk muziek hebt met: een drumpartij, een bas, pianoakkoorden, lead zang, een synthesizer geluid dat voor een stringachtig tapijt zorgt en wat special effects (een raar cowbell
geluid).
Het is gebruikelijk om aan de basis te beginnen en wel met de
ritmes. Deze partij vormt meestal de basis van een nummer.
Behalve dat de partij ritmisch strak moet zijn moet deze ook
geluidsmatig goed in elkaar zitten. Het beste is om met de bassdrum te beginnen.
Het is echter allereerst van belang om te weten dat alle gelui
den die in de mix voorkomen gemixt worden ten opzichte van 0
dB. Dit is een bepaald referentiepunt waarop de meters van een
mengtafel geijkt (gecalibreerd) moeten zijn. Bij 0 dB maakt
men, simpel gezegd, optimaal gebruik van de signaal/mis ver
houding van een systeem.

De bassdrum kun je, wat het niveau betreft, het best afregelen
op -6 tot -3 dB (decibel). Het niveau van een geluid op een
mengtafel is af te lezen op de VU of LED meters. De technicus
moet weten hoe je de meters moet aflezen. Om te weten wat het
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niveau van de bassdrum is moetje deze overigens op ‘Solo’ zet
ten op het mengpaneel. Dat wil zeggen dat alle andere klank
bronnen tijdens het bewerken van de bassdrum niet te horen zijn.
Vervolgens pas je, indien gewenst, de klank van de bassdrum
aan. Let nu wel op dat door het equaliseren van een bassdrum
deze ongemerkt harder kan worden, waardoor deze toch tegen of
boven de 0 dB uit kan komen. Wanneer je enigszins tevreden
bent over klank en niveau van de bassdrum dan pak je de snare
aan. De klank van de snaredrum is vrijwel altijd onderwerp van
discussie. Wat je er ook mee doet (al laat je hem klinken als een
luciferdoosje), een vrij algemene stelregel is dat de snare tot
0 dB mag komen bij de hardste slagen.
Ten opzichte van deze twee instrumenten breng je vervolgens
de bas in. Deze moet zich ergens rond de -6 tot -12 dB bevinden.
Dit hangt onder meer af van de klank van de bas zelf. Als deze
van zichzelf al vrij scherp klinkt dan is het verstandig om hem
iets zachter in te mixen. Dan vervolg je met de rest van de
drums, waaronder de hi-hats en eventuele percussie. Hierbij
speelt het gehoor een belangrijke rol. Hoewel het over het alge
meen gebruikelijk is om hi-hats gelijk aan de de bassdrum te
plaatsen qua geluidsniveau, kan het best zijn dat ze voor het
soort muziek waar je voor bezig bent iets harder mogen staan.
De toms laat je nog even met rust. Deze horen, wat mij betreft,
bij de speciale effecten, tenzij ze een integraal deel van het
lopende ritme uitmaken.

Wanneer de ritmesectie eenmaal loopt, is het moment aange
broken om de akkoorden aan te pakken. Deze liggen meestal net
iets boven de bas en net boven de bassdrum. Meestal zijn
akkoorden ook een deel van het ritme en qua balans en ritmiek
moeten deze dus perfect in het basisritme passen.
De akkoorden worden ook wel ver weg, onder het niveau van
de bas en de bassdrum geplaatst. In dat geval wekken de akkoor
den meer een suggestie van ritme. Let er overigens bij de eindmix nog eens extra op of de akkoorden en de bas goed bij elkaar
passen, zowel qua klank als qua zuiverheid.
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Vervolgens komt de melodie aan de beurt. De melodie gaat
evenals de snarednim tot 0 dB. Beiden krijgen dan gehoormatig
evenveel aandacht. Indien gewenst kunnen melodie en snare van
plaats wisselen.
Om een stuk muziek iets dragender te maken worden vaak
stringtapijten of synthesizerpads gebruikt. Deze lange, brede
akkoorden moeten meestal zeer zacht in de mix staan. Normaal
gesproken, zeker bij scherpere klanken, worden deze gesteld op
-20 dB.
Tot slot zijn er de diverse special effects. Deze, slechts af en
toe, terugkerende elementen verdienen speciale aandacht. Qua
niveau moet per effect bekeken worden hoe hard ze moeten
staan. Als voorbeeld kunnen we de toms gebruiken. Indien
bedoeld als accent kunnen ze zacht blijven, zelfs zachter dan de
bassdrum. Indien ze echt als break functioneren in een bridge
bijvoorbeeld dan kunnen ze net zo hard afgesteld worden als de
snare.
Het zal je misschien in je eigen muziek wel eens opgevallen
zijn dat sommige passages rommelig klinken. Dit heeft vaak te
maken met partijen die door elkaar heen staan te spelen en die
beide om evenveel aandacht vragen. Een voorbeeld is een zang
stem die op een bepaald moment in de bridge moet strijden om
de aandacht met de toms die een roffel ten beste geven. Het is
niet alleen een kwestie van goed mixen om een dergelijke strijd
te voorkomen, ook bij het arrangeren van een nummer moet je er
scherp op letten dat special effects, melodie en ritme elkaar niet
in de weg zitten.

De methode die hierboven beschreven is, heeft overigens
geen absolute geldigheid, maar kan aangeven waar en hoe je het
beste kunt beginnen. Ze kan in ieder geval gebruikt worden om
elementen binnen je eigen mix in een van de groepen in te
delen. Daarnaast kun je er een mix van iemand anders mee
beoordelen.
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Effecten in de mix
Als je puur beginner bent wat betreft het gebruik van effecten,
dan is het wederom van belang dat je een technicus hebt die
ervaring en kennis heeft op dit gebied en eventueel uitleg kan
geven. Er zijn een aantal hoofdlijnen waar je ook zelf op kan let
ten. Om te weten waar je mee bezig bent, moet je weten welke
soorten effecten er zijn en welke functie zij hebben binnen een
mix. Pas dan kun je een mix zo manipuleren dat deze uniek
wordt.

Binnen een mix kun je op een goed mengpaneel de klankbron
nen individueel bijsturen. Daarvoor heb je de beschikking over
drie soorten processoren die soms in gemengde vorm voorko
men. De drie zijn:

1. Klankprocessoren, waaronder equalisatie.
2. Tijdsprocessoren, waaronder galm en delay.
3. Volumcprocessoren, waaronder compressors en limiters.

Effecten 1: equalisatie in de mix
Ecn equalizer is een selectieve voorversterker. Dat wil zeggen
dat je bepaalde frequentiegebieden kan filteren of versterken al
naar gelang de soort equalisatie en het gewenste effect. Binnen
de mix kan men op een mengtafcl voor bijna elk binnenkomend
geluid een aanpassing in de frequentie maken met behulp van
een equalisatie-gedeelte. Over het algemeen maakt men hier (te)
veel gebruik van. Equalisatie werd oorspronkelijk ontwikkeld
om de weergavekarakteristiek van een microfoon te corrigeren.
Tegenwoordig heeft de equalisatie een meer zelfstandige functie
gekregen. Veelvuldig wordt een overdreven equalisatie ingezet
als effect of als lapmiddel.
Met equalisatie kun je wel toon of klank correcties aanbrengen.
Soms tref je ook equalisatie-faciliteiten aan binnen effect-apparaten. Overigens versterken niet alle equalizers. Er zijn equalizers
die alleen in staat zijn om bepaalde gebieden van een frequentie-
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spectrum te verzwakken. Daarnaast zijn er equalizers die in staat
zijn om een of meer gebieden van een spectrum zowel te ver
zwakken als te versterken. Deze laatste versie ziet men heden ten
dage het meeste in de studio, bijvoorbeeld ingebouwd in een
mengpaneel. Een groot nadeel van equalisatie is dat een te
enthousiast gebruik ervan leidt tot onnodig hoge pieken bij het
binnenkomende signaal. Met name zang en andere akoestische
opnames (kortom, opnames die qua harmonische inhoud en level
niet constant zijn) kunnen bij een overmatig gebruik van equali
satie op onvoorspelbare momenten pieken geven. Deze kunnen
heel vervelend zijn wanneer je probeert om de juiste balans te
vinden tussen bijvoorbeeld de muziek en de zang. Deze pieken
veroorzaken binnen de balans erg veel, lastige dynamiek. Je moet
er dan ook tijdens de opnames al voor zorgen dat de zang goed
klinkt, zodat je tijdens de mix slechts kleine correcties hoeft te
maken. Daarnaast kun je of moet je, vooral bij de opnames, bij
voorbeeld het niveau van de zang al proberen constant te krijgen
door middel van het gebruik van bijvoorbeeld een limiter.
Voor de zang, maar ook voor de instrumenten geldt dat zij een
bepaald klankkarakter hebben, dat je, met een juist gebruik van de
equalisatie, subtiel kan benadrukken. Stel een zanger heeft een
heel licht hoorbare adem tijdens het zingen. In sommige sfeervolle
nummers kan het dan erg goed werken wanneer je een gebied tus
sen de 2000 en 3000Hz licht versterkt met behulp van een cqualisatie. Door de lichte extra nadruk op de adem, die ontstaat door
deze instelling, lijkt de stem dan aan aanwezigheid te winnen en
zal deze dichterbij klinken ten opzichte van de rest van de klanken.

Bij weer andere instrumenten levert versterking van sommige
gebieden een duidelijk vollere of juist ielere klank op afhankelijk
van of je een bepaalde frequentie verzwakt of juist versterkt.
Bij beoordeling van wat nodig is en wat niet, is een ervaren
getraind gehoor van een (re)mixer, een technicus of eventueel
een producer een belangrijke hulp. Je moet echter nooit zonder
meer adviezen ovememen. Wanneer iemand iets instelt is het
van belang dat de klank ook inderdaad verbetert en past binnen
wat je verwacht.
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Equalisatie; zin en onzin
Voor de positie van een geluid in een mix geldt dat je verschil
lende effecten kan gebruiken. In de eerste plaats is er de klankkleuring of equalisatie van een geluid. Hier worden over het
algemeen de grootste fouten gemaakt en er wordt vaak onterecht
de meeste tijd aan besteed. In de eerste plaats moet een equalisa
tie nooit meer zijn dan een correctie. Wanneer je een sterke
equalisatie nodig hebt om een geluid goed te laten klinken dan is
er iets mis met dat geluid. Het is dan beter om het geluid, van
bijvoorbeeld een hi-hat, te vervangen door een hi-hat uit een
drumcomputer, dan er 12dB hoge tonen bij te schroeven om een
lekker scherp geluid te krijgen. Mocht je toch gebruik willen
maken van equalisatie dan moet je een keuze maken tussen filte
ren of boosten (versterken).
Op onderstaande toonregeling vind je voor het middengebied
twee knoppen.
12 kHz

-15 dB

+15 dB

FREQUENCY

2 kHz

12kHz

GAIN

+15 dB

-15 dB

LOW

100 Hzf 4

GRAFISCHE EQUALIZER MET
SWEEPABLE MIDDENGEBIED
equalisatie met sweepable mid

149

DE STUDIO IN

Met de ene knop kies je een frequentiegebied dat je wil behan
delen, met de andere kies je vervolgens of de gekozen frequentie
extra accent krijgt (dit heet ‘boosten') of gefilterd moet worden.
De parametrische equalizer die ernaast is afgebeeld werkt vol
gens hetzelfde principe, alleen kun je bij deze equalizer ook de
breedte rond het gekozen frequentiegebied instellen. Bij de grafi
sche equalizer tenslotte kun je slechts kiezen of je bij een vastge
steld frequentiegebied versterkt of verzwakt. Het frequentiege
bied zowel als de breedte van de versterking is in dit gebied van
te voren vastgesteld.

De regel of richtlijn hierbij is, dat je zoveel mogelijk moet
beginnen met filteren. De reden hiervoor is vrij simpel. Wanneer
je alleen maar frequentiegebieden gaat boosten, wordt de mix
onbeheersbaar. Bovendien heeft een boost op 3000 Hz voor het
ene geluid en een boost op 3100 Hz voor een ander geluid wei
nig of geen zin. Beide geluiden lijken aan definieerbaarheid te
winnen, maar zitten elkaar eigenlijk ook in de weg. Je kunt vaak
gebruik maken van het feit dat beide geluidsbronnen een ver
schillende harmonische inhoud hebben. Wanneer je gaat filteren
op een bepaald frequentiegebied, bijvoorbeeld in het gebied
waar het geluid te opdringerig, klinkt dan blijft de rest van de
harmonische inhoud van een geluid gewoon staan. Beide gelui
den kunnen beter in nagenoeg dezelfde frequentie gefilterd wor
den. Daardoor kunnen ze beter naast elkaar voortbestaan, omdat
ze verder qua harmonische inhoud wel verschillend zijn.

Boosten leidt in principe de aandacht van de verdere harmoni
sche inhoud af, zeker wanneer de boost zeer aggressief is.
Uiteraard kun je wel de ene partij in een bepaald gebied snijden
en de andere boosten zodat de een ten opzichte van de ander
naar voren schuift in dat gebied. Bovendien is het zo dat, wan
neer je de bronnen op verschillende punten snijdt, de geluiden op
de fader wat omhoog kunnen. Kortom de totale inhoud van de
mix wordt voller. Boosten heeft als nadeel dat een geluid onbe
heersbaar kan worden. Zeker bij akoestische opnames of sam
ples, waarbij de harmonische inhoud van een geluid sterke ver
schillen kan vertonen, kun je op de meters van de mengtafel
soms rare pieken zien verschijnen wanneer de equalisatie te
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aggressief wordt ingezet. Om dit weer onder controle te brengen,
zou je gebruik kunnen maken van compressie, waarover later
meer.
Uiteraard heb je, om snel te weten welke frequenties bij welk
geluid gefilterd moeten worden en op welke manier de bronnen
in elkaar moeten grijpen, enige ervaring nodig. Wanneer je ech
ter rustig de tijd neemt en goed op het gehoor afgaat, kun je zelf
een heel eind komen. Wanneer je ‘absolute beginner’ bent, dan
is het handig om de hulp van een ervaren producer of mixer te
zoeken. Dit hoeft over het algemeen niet eens zoveel te kosten,
terwijl de resultaten, wat betreft de mix, met sprongen vooruit
kunnen gaan.

Elk instrument heeft zijn eigen bereik in het totale hoorbare
frequentiegebied. Daarnaast registreert ons gehoor ook op ver
schillende wijzen de frequenties, afhankelijk van het volume van
een geluidsbron en de richting waar het geluid vandaan komt.
Deze materie is zeer ingewikkeld en behandeling ervan valt bui
ten het bestek van dit boek. Voor geïnteresseerden heb ik in de
literatuurlijst enkele publicaties genoemd die nadere uitwerkin
gen bevatten.

Drummers willen meestal de snare zo hard en knallend moge
lijk krijgen. De vraag is natuurlijk hoe je dat voor elkaar krijgt
zonder dat de muziek gaat lijken op een grote partij heavy snare
slagen zonder verdere samenhang. Het antwoord is eenvoudig:
een hard knallende snare wekt de suggestie dat hij hard is zonder
dat hij werkelijk hard klinkt. Dit kun je vrij eenvoudig bereiken
door een snare over het gehele middentonen gebied zo vlak
mogelijk te houden, waarbij je er op let dat deze fris blijft klin
ken. De snare moet vooral dun zijn, dat wil zeggen, niet te veel
bonkend laag hebben, en een duidelijke tik van de ketel bevat
ten. Deze tik moet je vervolgens met de equalisatie iets bena
drukken. Daarna zet je een lange galm met een hoge diffusie
over dit snare geluid. De galm moet de suggestie wekken heel
erg lang te zijn maar moet voordat de volgende snare slag komt
‘uitgestorven’ zijn. De bedoeling is dat op het moment dat je de
galm over het dunne snare geluid zet, de snare als het ware in
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vlam gezet wordt. Door de staart van de galm kort te houden
blijft de galm beheersbaar en verzuipt de mix niet direct. De
galmstaart moet verder oun zijn. Lage tonen moet je er zoveel
mogelijk uitfilteren.

Effecten 2: tijdsprocessoren
Een tweede groep effecten bestaat uit de galmen, delays en
andere ‘verruimende middelen’. Effecten worden aan klanken
toegevoegd om ze een plaats in de mix te geven en om ze mooier
te laten klinken (of juist niet). Er zijn door een juist gebruik van
effect-apparatuur verrassende details aan te brengen in een mix.
Een overdaad aan effecten doet een mix echter dichtslibben en
klinkt al gauw onprofessioneel. Kortom ervaring en kennis van
wat men doet is ook hier van belang. Toch kan men ook als leek
ver komen door te weten waar men mee bezig is. Ik zal dan ook
proberen enkele richtlijnen te geven.

Delay
Een voorbeeld van een tijdsprocessor is de delay. Een delay is
eigenlijk niets anders dan een sampler die op vastgestelde, ver
traagde momenten kleine samples van klanken, die aan de audioingang van het apparaat verschijnen, uitstuurt via de audio-uitgang. De delay is een van de meest gebruikte effecten. Vooral
voor gitaristen is het een onmisbaar hulpmiddel om een partij
wat extra ritmiek te geven. Een goede delay moet meelopen met
het ritme van de muziek. Wanneer je het tempo van een stuk
muziek kent in het aantal Beats per Minute (Bpm), dan is het erg
eenvoudig om de delaytijd uit te rekenen die de beste ritmische
versterking geeft. Daarvoor is de volgende formule te gebruiken.

D =-------- —-------- x 1000
(tempo in BPM)

152

IN DE MIX

Waarbij:
D = tijdsduur in milliseconden van een kwartnoot
60 = aantal seconden in een minuut
(tempo in BPM) = het tempo van een stuk in beats per minute

Dc lengte van een kwartnoot bij 128 BPM is:

D=

60

x 1000 = 469 milliseconden

128
Wanneer je eenmaal de tijdseenheid kent welke één kwartnoot
in beslag neemt, dan gaat het berekenen van de lengte van een
zestiende noot als volgt: 0.25 maal 469 = 117 milliseconden.
Door de delay-parameter van een effect-apparaat af te stellen in
stappen van 117 milliseconden of een veelvoud daarvan krijg je
een delay met een zestiende ritme gevoel bij 128 BPM.

BPM —> DDL 2.0
A;
by fike Danielson
BPM: 117

:
:
:
:
üuarter Triplet ï
ï
Eighth Hete
J
Eighth Triplet
ï
Sixteenth Hete
Sixteenth Triplet:

Mhole Hote
Half Hete
Half Triplet
üuarter Hots

finother V/N?
de BPM —► DDL rekent delaytijden uit
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Kortom, door het aantal milliseconden van het bijbehorende
ritmegevoel in te voeren, krijg je een delay-effect in dat ritme
gevoel. Heel veel technici en producers vergeten deze altijd
bruikbare truc, of zijn er niet van op de hoogte. Ze stellen een
delay op het gehoor in, wat uiteindelijk wel zal lukken, maar
toch meer tijd in beslag kan nemen dan de rekenmethode.

Digitech 256 XL FX processor

Er is voor de Atari ST een handige accessoire te krijgen via de
Public Domain library van Ake Danielson. Bij deze accessoire
kun je gewoon een aantal Beats per Minute invoeren en het pro
gramma rekent de delay-tijden uit.

Chorus en flanging
Chorus en flanging zijn speciale gevallen van delay. Bij beide
effecten is de delaytijd zo kort ingesteld dat er meer sprake is van
een dubbel klinkend geluid dan van een geluid dat ‘met delay'
achter het origineel aan klinkt. Om een chorus-effect te krijgen
wordt een signaal heel licht getransponeerd voor het met een zeer
korte vertraging bij het origineel teruggevoegd wordt. Een chorus
geeft het gevoel alsof er tegelijkertijd twee instrumenten bespeeld
worden en geeft een bepaalde extra warmte aan een geluid.

Flanging wordt bereikt door een signaal met een nog kortere
delay bij het origineel te voegen waardoor de beide bronnen
elkaar in de weg gaan zitten en met elkaar gaan interfereren.
Flanging treedt ook op wanneer een op tape opgenomen stuk
muziek dat afkomstig is uit bijvoorbeeld wat Midi-apparatuur
gesynchroniseerd afgedraaid wordt met het origineel. De flanging
treedt in dat geval vooral op wanneer de synchronisatie (bijna)
perfect is.
Beide effecten worden vooral ingezet voor gitaar en dienen
zuinig gebruikt te worden omdat ze erg veel aandacht opeisen.
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Galmen
Om een geluid te positioneren in een mix, kan een galm
gebruikt worden. Een galm is een complexe herhaling van een
geluid waarbij gesuggereerd wordt dat het geluid voortgebracht
is in een bepaalde ruimte. Bekend zijn de lange galmen, die een
effect geven alsof een gitaar bijvoorbeeld in een kathedraal
gespeeld wordt.
Het verschil tussen een galm en een echo of delay is dat bij
een galm de herhaling complex is. Bij terugkaatsing van het
geluid door een met tapijt beklede muur worden bepaalde fre
quenties geabsorbeerd en andere niet. Bepaalde frequenties moe
ten dus gefiltérd worden en andere niet. Er zijn manieren om een
galm van een geluid te genereren, akoestisch en digitaal. De
akoestische wijze is inmiddels achterhaald en grotendeels verla
ten. In sommige gevallen hadden studio’s speciale galmkamers.
Het geluid werd daar door een speaker in ‘losgelaten’ om ver
volgens door een microfoon opgenomen te worden. Verder werd
(en wordt!) er veel gebruik gemaakt van galmveren, bijvoor
beeld in oudere gitaarversterkers en zanginstallaties. AKG lever
de een plaatgalm, een grote zwarte en vooral zware kast met een
galmplaat, waar redelijke tot goede galmen mee mogelijk waren.
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De galmplaat is een metalen plaat met aan de ene kant een
zender, een element dat het geluid aan de metalen plaat door
geeft, en aan de andere zijde een ontvanger die de door de plaat
voortgebrachte trillingen omzet in geluid. Van deze galmplaat,
welke een metaal-achtige galm voortbrengt, zijn veel namen in
huidige effect-apparaten afgeleid. Voorbeelden hiervan zijn
‘Vocal-plate’ en ‘Plate-room’.
Op dit moment worden de betere en vooral ook de beter instel
bare galmen opgewekt via de digitale techniek. Digitale galmen
zoals de Lexicon LXP 1 en LXP 5 en de PCM70, zijn in studio’s
veelgebruikte effecten. Maar ook andere merken zoals Yamaha
(Rex 50 en REV7), Roland (DEP5) en Digitech hebben goede
galmapparatuur in huis. Duurdere versies zoals de Lexicon 244
en 480 met een enorme hoeveelheid instelbare parameters kom
je alleen in de duurdere studio’s tegen. Op galmgebied is
Lexicon één van de meest gebruikte.
Elk merk en type apparaat kent een eigen gebied waar het
goed op toepasbaar is.

Bij galmen zijn in het kort vier parameters van belang; lengte,
pre-delay, diffusie en filtering.

1. Lengte: galmtijden zijn er van 0.0 tot enkele honderden
meters. Een korte galm suggereert dat het geluid dichtbij klinkt
in een kleine ruimte. Een lange galm suggereert een enorme
ruimte zoals bijvoorbeeld een hal of een kathedraal.
Een geluid waarvan je alleen de korte galm zacht laat terugko
men in de mix, dus niet het originele signaal zelf, klinkt alsof het
in de kelder staat te spelen. Dit kan bij percussie een bruikbaar
effect zijn. Lange galmen kunnen erg mooi klinken op zang
maar zijn voor de mix te overheersend. Wanneer je teveel
gebruik maakt van een lange galm is er grote kans dat de mix
‘verzuipt*.
2. Pre-delay is de naam van de eerste terugkaatsing van een
geluid. Je kan hierbij denken aan het geluid van een zanger die
in een grote ruimte vlak voor een muur staat te zingen. Behalve
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de ruimtelijke terugkaatsing van de grote ruimte zelf, zal een
deel van zijn stem direct teruggekaatst worden door de muur
waar hij voor staat. Dit is de pre-delay. Vaak is deze apart instel
baar. Een harde korte pre-delay suggereert dus dat de bron vlak
voor een weerkaatsend vlak staat en dit suggereert ook een zeke
re nabijheid van de bron. Geen pre-delay suggereert dat de bron
zich binnen een ruimte bevindt die heel erg absorbeert of binnen
een grote ruimte zonder wanden, of binnen een ruimte die zo
groot is dat het geluid de wanden niet eens kan bereiken.
3. Diffusie is de mate waarin een geluid verspreid lijkt te wor
den. Sommige ge luids weerkaatsende wanden verspreiden het
geluid, anderen kaatsen het even hard terug als het er heen gaat.
Diffusie maakt het terugkerendc geluid minder opdringerig. Een
diffuus geluid klinkt warmer dan een strak teruggestuurd geluid.
4. Filtering van een geluid zorgt ervoor dat bepaalde frequentiegebieden van het teruggekaatste geluid geheel of gedeeltelijk
gefilterd worden. In de praktijk kan het bijvoorbeeld gebeuren
dat een wand die bekleed is met tapijt een deel van het midden
gebied en vrijwel het gehele hoge gebied absorbeert. Het laag
daarentegen wordt vrijwel geheel teruggestuurd. Door in een
cffect-apparaat de filtering op bovengenoemde wijze in te stel
len, lijkt het alsof de ruimte waarbinnen de geluidsbron zich
bevindt met tapijt bekleed is.

Bovengenoemde parameters zijn slechts een deel van de
mogelijke instellingen op effect-apparaten. Belangrijk is om te
beseffen dat een overdaad aan galm schaadt. Juist om fouten van
zang en instrumenten te verdoezelen wordt nogal eens de galm
ingezet. Daarnaast kiest men gauw voor alle instrumenten een
middenlange tot lange galm omdat dit op het eerste gezicht ‘lek
ker soepel' klinkt. Teveel lange galm bedekt echter elke definitie
in de muziek en verzuipt de mix. Juist het gebruik van korte gal
men, of zelfs het afzien van gebruik ervan, kan te verkiezen zijn
boven het kathedraal-effect. Over het gebruik van galmen is veel
te zeggen en slechts gedeeltelijk iets op papier uit te leggen.
Sommige zaken moet je eerst in de praktijk gehoord of gezien
hebben.
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Special effects
Naast galm en delay en allerlei varianten hierop zoals flanging
en chorus, zijn er nog een klein aantal andere effectsoorten die
hun diensten kunnen bewijzen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
pitchshifters en de distortion. De pilchshifter wordt gebruikt om
een geluidsbron te transponeren en getransponeerd bij de mix te
voegen. In veel gevallen (en vooral bij overdreven gebruik)
levert dit, vooral bij de minder goede apparatuur, een ‘smurfeffect’ op. Maar juist met subtiele veranderingen in toonhoogte
werkt de pitch-shifter heel goed. Door bijvoorbeeld een toonhoogteverschuiving van 1 procent of zelfs minder te kiezen en
dit effect over een samplebeat te zetten, of over een snare, wint
het geluid aan ‘nabijheid' zonder dat het werkelijke volume van
de geluidsbron harder wordt. Ook voor vocalen kan deze truc
gebruikt worden.
Wanneer je een ritmesample hebt, die je iets naar beneden
moet stemmen om het sample passend te krijgen binnen het
ritme van de muziek, dan kun je met een pitch-shiftcr de toon
hoogte van deze sample weer iets omhoog krijgen; een soort
‘real-time time stretching’.
Distortion is een oversturing van een signaal waardoor vervor
ming optreedt. Door sommige effect-apparaten kan deze vervor
ming netjes en controleerbaar gesimuleerd worden.

Distortion is vooral bruikbaar op gitaargeluiden, maar kan ook
zeer goed werken op synthesizergeluiden of op een orgelklank.

Kwa litei tscontrole
Uit bovenstaande aspecten van het mixen en het gebruik van
effecten, blijkt wel dat dit een zeer moeilijk onderdeel van het
studiobezoek is. Met name in het geval van de band geldt dat er
veel tegengestelde belangen zijn. Meer dan eens eindigen in de
mix alle faders bovenaan, omdat alle bandleden vinden dat ze
zichzelf niet goed horen en zichzelf dus steeds een stukje harder
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zetten, en daarnaast steeds meer effect over hun partij willen
hebben om fouten te verdoezelen.
Het is daarom belangrijk dat degene met de meeste ervaring,
of iemand die speciaal ingehuurd wordt, de leiding heeft over de
mix. Juist bij een mix kunnen fantastisch ingespeelde partijen of
prachtige opnames compleet aan gort gedraaid worden door een
onkundige mix of niet-professionele opstelling. Het is in ieder
geval belangrijk om de onderlinge levels, zoals beschreven in
het overzicht, van basis-mixtechnieken in de gaten te houden.
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Bruel & Kjaer spectrum analyz

Daarnaast is het raadzaam om voortdurend op een laag
geluidsniveau te checken of de mix nog lekker klinkt. In meer
dan de helft van de gevallen zal er later op een zacht geluidsni
veau naar de mix geluisterd worden, ook door mogelijkc belang
stellende producers en platenmaatschappijen. Het is dus zaak om
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ervoor te zorgen dat de muziek, op een zacht volume afgedraaid,
in ieder geval goed klinkt. Bovendien kan een subtiel gemixte
track die wordt afgespeeld onweerstaanbaar zijn, omdat dan alle
definitie die op een zacht geluidsniveau aanwezig is ook te horen
blijft (ervan uitgaande dat de mix over een goede geluidsinstalla
tie afgedraaid wordt).

In sommige studio’s heeft men de beschikking over een spec
trum analyzer. Deze analyzer laat zien welke delen van het hoor
bare geluidsspectrum door de muziek wel en welke niet in
beslag genomen worden. Via een dergelijk apparaat is, op een
relatief eenvoudige manier, te ontdekken of een mix bepaalde
frequenties te veel heeft of juist te weinig. Laat je echter niet
geheel leiden door een spectrum-analyzer. De kans is groot dat
je aan balans en klank dingen gaat veranderen die technisch wel
maar bij beluistering van het totaal niet kunnen.

Effecten 3: compressors/limiters/gates
Een belangrijke groep effect- of randapparatuur is de groep
van compressors, limiters en gates. Deze apparaten beïnvloeden
alle drie het volume van een signaal. De compressor zorgt ervoor
dat een signaal, zodra dit signaal in volume een bepaalde grens
passeert, met een bepaalde verhouding (ratio) wat betreft het
volume in elkaar gedrukt wordt. Een limiter zorgt ervoor dat
wanneer een signaal in volume een bepaalde ingestelde grens
passeert het volume niet harder wordt dan deze grens.
Een gate tenslotte is een automatische mute voor een audiokanaal. Zodra een signaal qua volume onder een bepaalde grens
zakt sluit de gate zich en zorgt daarbij tevens voor het afkappen
van ruis en brom.

Deze drie apparaten lenen zich voor verschillende doeleinden.
Een compressor bijvoorbeeld wordt vaak ingezet om een baslijn
qua dynamiek iets in elkaar te drukken. Een limiter wordt vaak
ingezet tijdens opnames om er voor te zorgen dat een geluids
bron qua volume constanter is en niet boven een bepaalde grens
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uitkomt. Dit laatste zou voor een tape immers vervorming van de
opname kunnen betekenen. Een gate wordt ingezet om een sig
naal automatisch af te sluiten zodra er geen signaal is. Dit kan
handig zijn bij pcrcussieve partijen waar het duidelijk is wanneer
er signaal is en wanneer niet. Bij partijen waar er lange uitster
vende noten voorkomen kan een gate soms te brutaal het signaal,
wanneer het nog aan het wegsterven is, afkappen.

Dit laatste wordt ook wel kunstmatig gebruikt om galmen af te
kappen, bijvoorbeeld een lange galm die over een snare staat. De
‘gated’ snare drum is vooral bekend geworden door het gebruik
ervan door drummer Phil Collins.

J

440 fi*
Audio Logic compressor limiter

Instrumenten plaatsen in de eindmix
Bij het luisteren naar een live spelend orkest, kun je op grond
van wat je in de zaal hoort enigszins de instrumentalisten plaat
sen, ook met gesloten ogen. Men krijgt deze indruk door onder
linge kleine klankverschillen, mede veroorzaakt door de positie
van de muzikanten ten opzichte van jouw luisterpositie. Bij een
eindmix in de studio gaat het in 99 procent van de gevallen
eveneens om het plaatsen van de verschillende klankbronnen,
afkomstig van tape, synthesizers, samplers en effectapparatuur,
in een links/rechts stereobeeld. Om een geluid dat van tape af op
een monokanaal binnenkomt, te plaatsen, heeft men op een
mengtafel bijvoorbeeld de beschikking over de zogenaamde
panorama-potmeters of panpots.

Behalve een links/rechts-plaatsing met behulp van de panpots
op de mengtafel, kun je geluiden ook plaatsen in een
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dichtbij/veraf klinkende dimensie en je kunt in het onderling
volume (balans) veranderingen aanbrengen. De dichtbij/veraf
dimensie bepaal je met bijvoorbeeld de equalisatie. De onderlinge
balans bepaal je met de fader.
Deze drie verschillende basisinstellingen per klankbron zijn op
vrijwel elke mengtafel in te stellen. Hierbij kun je het onder
staande schema in gedachten houden.

Hard
Volume

Achter
Equalisatie

Zacht

Midden

Panning
Links

Voor

Rechts

drie dimensies bij de mix: links/rechts, hoog/laagz hard/zacht

De invloed van de equalisatie op de plaats in de mix werkt in
theorie als volgt: een geluid dat veraf en achterin moet klinken
maakt men dun en dof van klank, door vooral midden en hoog
gebied te filteren. Een geluid dat sterk op de voorgrond treedt,
geeft je behalve eventueel extra volume ook een heldere vol
klinkende klank. Om dit effect te bereiken hoef je niet altijd de
equalisatie aan te spreken. Door zorgvuldig een synthesizerklank
bij te stellen of een sampler in het hoge gebied te filteren kun je
al bij de bron een ‘ver weg’ klinkend geluid scheppen.

162

IN DE MIX

Deze truc met de cqualisalie werkt niet altijd en men zal in
sommige gevallen de fijnere trucs op dit gebied aan een technicus
of mixing-engineer over moeten laten. Overigens zijn klankbron
nen op een dichtbij/veraf dimensie ook te plaatsen met behulp
van effecten, zoals delay en galm. Een instrument dat erg ver weg
moet klinken, klinkt niet alleen enkele milliseconden vertraagd
ten opzichte van de rest van de bronnen, maar kan ook gaan klin
ken alsof het uit de ruimte onder of naast de rest van de bronnen
komt. In zo’n geval kun je besluiten om alleen de effect-retum
van een signaal te nemen in plaats van het signaal zelf.
De vertraging tussen twee bronnen en de plaats ten opzichte
van het menselijk gehoor bedraagt ongeveer 20 milliseconden.
Het berekenen van een luisterpositie ten opzichte van twee bron
nen is mogclijk met de volgende formule:

D={(a-b) x 0.885} + 20
Waarbij a de afstand is van de luisterpositie tot de ene bron en
b de luisterafstand van de luisterpositie tot de tweede bron. Het
resultaat van de berekening is de dclaytijd in milliseconden,
waarmee je het ene signaal ten opzichte van het andere moet ver
tragen. Stel je wilt een gitaargeluid positioneren in een stereobeeld. Daarbij ga je uit van onderstaande tekening:

Bron b

Bron a

Afstand tot b

Afstand tot a

Luisterpositie
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Je moet dan het originele signaal links in het stereobeeld plaat
sen en het terugkerende, vertraagde (maar verder onbewerkte)
signaal rechts in de mix laten terug komen. Het afstands verschil
is 3 meter. De te programmeren delay D bedraagt 22.6 millise
conde. Deze delay is net niet te onderscheiden als een vertraging
van de ene bron naar de andere, maar werkt wel heel goed om
diepte aan dit geluid te geven.
Deze methode is echter bij lange na niet feilloos.
Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde Q
sound systeem. Dit gepatenteerde systeem kan door faseverschil
len en veranderingen in de harmonische inhoud van geluid de
suggestie opwekken dat iets buiten het stereobeeld klinkt. Dit
systeem is vooralsnog echter onbetaalbaar voor de gewone
muzikant of studio.

Andere veelgebruikte effecten in deze trant die gebruikt wor
den om subtiel het accent te leggen op bijvoorbeeld zang of een
ritmesample zijn de Eventide Harmonizer (merknaam) en de
Aural Exciter (eveneens een merknaam). Het eerste apparaat
voegt bij het oorspronkelijke signaal in real-time eenzelfde
gesampled signaal of een getransponeerd (naar keuze omhoog of
omlaag) signaal. Wanneer er een subtiele transpositie gebruikt
wordt voor het erbij gevoegde signaal en er wordt eventueel een
lichte vertraging ingesteld van bijvoorbeeld 3 ms, dan lijkt de
geluidsbron waar dit effect overheen staat aan helderheid en
impact te winnen. Wel moet je goed uitkijken voor faseverschil
len, omdat deze dit pseudo stereo-effect volledig kunnen ‘doven’
wanneer de mix mono wordt afgespeeld.
Wanneer je over het met behulp van de Harmonizer getranspo
neerde signaal (het retum signaal) ook nog een chorus effect zet
lijkt de retum nog iets aan warmte te winnen. Op deze wijze
kunnen stemmen van zangers of zangeressen kunstmatig iets
sterker en warmer gemaakt worden.
Een eindmix wordt meestal in stereo op een DAT of analoge
band gezet. Dit geldt in mindere mate voor de audio-for-video,
waar je in veel gevallen mono mastert. Een stereomix wordt ech-
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ter (hopelijk) straks ook gewoon in mono op de radio gedraaid.
Op bepaalde typische stereo-effecten na, moet de mix dan net zo
helder en net zo goed klinken als zou de mix via een stereo medi
um ten gehore gebracht worden.

Je loopt echter de kans dat wanneer er apparaten verkeerd aan
een mengtafel aangesloten zijn, bepaalde bronnen bijvoorbeeld
links en rechts ten opzichte van elkaar uit fase zijn. ‘Fase’ kan je
je het beste voorstellen als de beweging van de conus van een
luidspreker. Om bijvoorbeeld een bassdrum weer te geven,
beweegt de conus van de luidspreker eerst naar voren om een
geluidsdruk op te bouwen en vervolgens naar achteren. Wanneer
twee luidsprekers uit fase staan, beweegt de een naar achteren,
als de andere naar voren gaat, zelfs als zij dezelfde geluidsbron
weer moeten geven. Speelt men deze stereokanalen nu mono af
dan komen de signalen ‘naar voren’ en ‘naar achteren’ tegelijk
aan en doven elkaar grotendeels uit. Het resultaat is dan een
bassdrum die nauwelijks klinkt of zo dun als papier is.

Deze faseverschillen zijn voor een ongeoefend oor niet goed
waar te nemen. Om zelf te oefenen zou je een zogenaamde test
CD kunnen kopen waar testtonen op staan verdeeld over een lin
ker en een rechter kanaal die in en uit fase staan. Faseverschillen
kunnen ook voorkomen binnen gedeelten van de harmonische
inhoud van een geluid. Een slechte of overdreven gebruikte
equalisatie kan hieraan debet zijn. In zo’n geval vallen de toongebieden waar de fase verschillen in voorkomen tegen elkaar
weg en wordt het geluid bijvoorbeeld dunner of doffer in het
hoge tonen gebied.
In sommige gevallen worden lichte gecontrolleerde fasever
schillen gebruikt om bijvoorbeeld een Leslie-Box effect op te
wekken. De Firma Roland levert momenteel een digitaal effectapparaat dat binnen een stereobecld de suggestie kan wekken dat
geluid achter je langs gaat of om je heen cirkelt. Deze apparatuur
is peperduur en zal je niet snel in een goedkope studio aantreffen.
Overigens worden voor wat betreft de afluistering van dit effect
ook nog bepaalde eisen gesteld ten aanzien van de luister- en de
speakerpositie.
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Roland

De Aural Exciter is een apparaat dat bepaalde harmonischen
toevoegt aan een binnenkomend signaal. De toegevoegde har
monischen zorgen ervoor dat het geluid iets frisser gaat klinken
en bovendien wordt door dit effect de aandacht van het mense
lijk gehoor automatisch iets meer naar de bron, waar dit effect
overheen staat, toegetrokken. Hel wordt dan ook wel een psycho-akoestisch effect genoemd.

<

Aural Exciter
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Alle voomoemde methoden, ter plaatsing van een geluid in
een mix, behoeven enige ervaring wil je er optimaal en snel mee
kunnen werken. Bovendien heeft elke technicus of mixing engineer in deze toch vaak zijn eigen benadering. Het kan dan ook
handig of wenselijk zijn om iemand die verstand heeft van
mixen bij de eindmix in de buurt te hebben, of om de eindmix
volledig aan hem of haar over te laten. Je kan beter op die
manier een mix iets meer laten kosten, dan dat je ontevreden
bent en toch nog een keer de studio in moet om de boel af te
maken.

De demo en de mix
Wanneer je bezig bent met het maken van een demo voor een
platenmaatschappij, dan ben je maar al te gauw geneigd zeer
veel aandacht te besteden aan de mix. Deze moet gewoon ‘per
fect klinken’ zodat de maatschappij al na het horen van de eerste
klanken overtuigd raakt van de hitpotentie van het nummer.
Helaas is de praktijk meer dan anders. In de eerste plaats wordt
er niet uitsluitend maar gedeeltelijk gelet op de kwaliteit van de
demo. Bovendien wordt van elke demo, al staat er een nummer
op van twintig minuten, slechts geluisterd naar de eerste 20 é 30
seconden.

Hoewel er veel mensen zijn die dit niet zullen geloven, is dit
wel degelijk de praktijk. A&R managers van platenmaatschap
pijen hebben vaak maar weinig tijd en hebben bovendien een
dusdanig getraind oor dat zij al na 20 seconden kunnen inschat
ten hoe goed of hoe slecht een nummer is. Het gaat hen daarbij
echt om slechts twee dingen.

1. Is het nummer in te passen in een bepaalde populaire stijl
(met het oog op verkoop)? Of: is het nummer zo origineel dat er
misschien een totaal nieuwe stroming geïntroduceerd kan wor
den (komt slechts in 1 procent van de gevallen voor)? Denk in
ieder geval niet dat het uitvinden van een nieuwe stijl of bena
dering ervan perse noodzakelijk is voor het krijgen van een con
tract.
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2. Zijn de vocale prestaties van de zanger en de instrumentale
prestaties van de solisten in orde? Met name de zang en de
(Engelse) uitspraak zijn van belang voor het luisterplezier dat
men aan een eventueel uitbrengen van de plaat kan beleven. Is
de zang goed en de mix slecht, dan zijn de oren van een A&R
manager zodanig getraind dat deze dit dwars door de slechte
kwaliteit van de demo heen kan horen. Het komt dan ook voor
dat niet de gehele band maar alleen de zanger een contract krijgt
aangeboden, wat een lastige, pijnlijke zaak kan zijn.

Kortom de demo mag best goed klinken, maar waar uiteinde
lijk door platenmaatschappijen naar geluisterd wordt, is de kwa
liteit van het muzikale idee en de zang. Hooguit kun je verwach
ten dat sommige zaaleigenaren of boekingsbureau’s het nummer
wat langer zullen beluisteren. Wanneer een demo alleen bestemd
is voor het verkrijgen van een aantal optredens, is het belangrijker dat de sfeer goed is. Dit overtuigt mensen eerder dan een kli
nisch, strak klinkend geheel.

Tot slot
De eindmix is qua tijd vaak het kind van de rekening. Meestal
is er weinig tijd over en wordt de boel afgeraffeld. Daar komt
vaak nog bij dat je, zoals ik al eerder vermeldde, tijdens de opna
mes of het inregelen van geluiden maar al te gauw geneigd bent
om te roepen dat de afronding of de finishing touch wel bij de
eindmix aan de orde komt.
Probeer dit dus te voorkomen. Hoewel ik weet dat er soms niet
aan te ontkomen valt, verdient de eindmix veel aandacht. Pro
beer er voor te zorgen dat hier voldoende tijd voor uitgetrokken
wordt
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HOOFDSTUK !
D3E1? EINDPRODUKT

Het eindprodukt van een lange sessie is een mooie eindmix
gemasterd op DAT, cassette of 1/4 inch analoge mastertape. Je
kunt deze master natuurlijk thuis in de kast zetten en er verder
nooit meer wat mee doen. Veelal is dit niet de bedoeling en heeft
of had de sessie wel degelijk een doel (zie hoofdstuk 2). Dit
hoofdstuk gaat in op een aantal richtlijnen voor het benaderen
van een platenmaatschappij of muziekuitgeverij en op het uitbren
gen van een eigen CD of single. Voor ik hier echter aan toekom
zal ik eerst aangeven hoe je de tape zelf het beste kan behandelen.

Meenemen en bewaren
Studio’s geven niet altijd de master mee. In veel gevallen
wacht de studio-eigenaar hiermee tot je alle rekeningen voldaan
hebt. Ben je voor, of in opdracht van een platenmaatschappij
bezig, dan handelt de studio de rest meestal met de maatschappij
af en krijg je zelf hoogstens een cassettekopie of een kopie van
de DAT mee.

De mastertape zelf is óf een DAT, óf een 1/4 inch analoge
master. Beide zijn magnetisch en mogen dus allereerst nooit in
de buurt van magnetische velden gehouden of bewaard worden.
Magnetische velden kunnen afkomstig zijn van televisies en
luidsprekers. Opslag op een droge, stofvrije, donkere plaats bij
kamertemperatuur is aan te raden. Van de DAT tape is nog niet
bekend hoe lang zij zonder kwaliteitsverlies te bewaren is, maar
aangenomen wordt dat dit minstens tien tot twintig jaar is.
Analoge mastertapes kunnen al na tien jaar klankverlies verto
nen en zijn behalve in speciale archieven, niet zeer lang houd
baar. Meestal is het bewaren van een mastertape gedurende een
zo lange tijd niet noodzakelijk.
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Het is wel verstandig, indien de master zeer belangrijk is, om
er kopieën van te bewaren op verschillende plaatsen. Speciaal
van een DAT kun je, zonder enig verlies, bijvoorbeeld in de stu
dio waar je gewerkt hebt, zelf een digitale kopie maken. Daartoe
zijn twee DAT recorders nodig waarvan er één een digitale uit
gang heeft en de ander een digitale ingang. Mocht een van de
beide masters verloren gaan dan heb je er nog een achter de
hand.
Het zorgvuldig omspringen met de master is van belang omdat
je beter rechtstreeks van de master kopieën kunt maken, dan van
een cassettekopie van de master. Alleen dan heb je zo min
mogelijk generatie verlies. Generatieverlies uit zich doorgaans in
het toenemen van het ruisniveau en het verlies van hoge tonen.
Dit geldt niet alleen voor geluidsmasters maar ook voor masterbanden voor video. Bedenk wel dat de gemiddelde platenmaat
schappij meer dan bekend met de smoes: ‘Het klinkt niet zo
goed want deze cassette is een kopie van een kopie, etc.’ Of: ‘De
kleuren zijn niet geweldig want dit is een derde generatie kopie’.
Je kunt beter voorkomen dat je deze smoes ooit hoeft te vertel
len, want het maakt een zeer belabberde indruk.
Wanneer de studio in haar leveringsvoorwaarden heeft staan
dat zij de master nooit afstaan, dan moet de kopie van de master
minstens een le generatie digitale kopie van een DAT zijn.
Bovendien moet je van de studio de zekerheid zien te krijgen dat
je er de eerste maanden na afronding van een project nog terecht
kan voor het maken van (cassette)kopieën van de master. De stu
dio moet dan zelf zorgvuldig omspringen met de master. Vergeet
niet hierover duidelijke afspraken te maken.

Naar de platenmaatschappij
Het aanbieden van een demo aan een platenmaatschappij is
een vak apart en een avontuur op zich. Je kunt het beschouwen
als een soort sollicitatie. Er zijn bepaalde regels waar je je beter
aan kunt houden ook al ligt het dragen van verzorgde kleding
niet direct in de lijn van je muziek. Of anders gezegd: je moet
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absoluut niet een pak en stropdas aantrekken als je normaal
gesproken een leren jack en een T-shirt draagt. Maar het kan
geen kwaad om er hoe dan ook er een beetje verzorgd uit te zien.
In principe kun je je demo aanbieden aan een platenmaatschap
pij. Daarnaast kun je naar een muziekuitgeverij stappen of je
kunt het verkrijgen van een platencontract overlaten aan een
ervaren producer of manager.

In alle gevallen gaat het om een platencontract waar je in ieder
geval bepaalde minimale eisen aan mag stellen. Hieronder zullen
we kort een aantal termen en aspecten behandelen, waar je mee
te maken krijgt wanneer je gaat onderhandelen over een contract
met de platenmaatschappij. Naast de manier waarop je je presen
teert bij het aanbieden van de demo, moet de demo zelf ook aan
bepaalde eisen voldoen. Dat zal ik eerst belichten. Daarna geef
ik aan waar je je demo kunt aanbieden.

Eisen aan de demo
De demo bied je meestal aan in de vorm van een cassettekopie
van de mastcr of in de vorm van een DAT-kopie van de masler.
Ondanks de voortschrijdende verspreiding van de DAT, heeft
nog niet iedereen die demo’s accepteert een DAT recorder. Het
is dus raadzaam in geval van twijfel voor beide opties te kiezen.
Dit kan dus betekenen dat je over tien DAT-kopieön en minstens
zoveel cassettckopieön moet beschikken, wanneer het aantal
maatschappijen en personen dat benaderd wordt groot is.
Het belang van het inlevercn van een DAT-kopie ligt in het feit
dat een DAT een veel betere kwaliteit muziek garandeert, onge
acht (op een enkele uitzondering na) het merk DAT-recorder
waar de cassette op afgespeeld wordt. Bij de cassette hangt de
kwaliteit van het afspelen af van de manier waarop de cassette
recorder van degene die hem afdraait afgeregeld is. Aangezien
de afstelling van de meeste casctterecorders bedroevend slecht
is, kun je er niet altijd vanuit gaan, dat degene die naar jouw
cassette gaat luisteren, de kwaliteit hoort, die jij erin gestopt
hebt.

173

DE STUDIO IN

......................
DAT-tape met jackplug

Ca

<5

•F

1^5?^

I Si» 03
z

£

-5?

.o»

De demo-opname moet verder een zo goed mogelijkc kopie
zijn van de originele master. Je hebt tenslotte niet voor niets
dagen in de studio gezweet om een ‘perfecte’ mix voor elkaar te
krijgen. Wat je absoluut niet moet vergeten is om op de cassette
of de DAT zelf te vermelden van welke groep of project de
demo is. Er zijn legio voorbeelden van demo’s die goed gevon
den werden door degene die ze aangenomen had, maar waarvan
het doosje (waar de eigenaar alle gegevens op geschreven had),
weggeraakt was. Ofwel, er is belangstelling, maar men weet niet
met wie er contact opgenomen moet worden. Schrijf dus, naast
de naam van de band of het project, ook in ieder geval een tele
foonnummer en de naam van een persoon op de democassette of
de DAT zelf. Iemand die de cassette leuk vindt, kan dan altijd
direct zien of weten met wie hij of zij kan bellen.
Daarnaast is het van belang dat je bij het opsturen, of liever
persoonlijk afgeven, van de cassette, een biografie (kortweg bio
genoemd), enkele foto’s en een beschrijving van doel, aard en
bijzonderheden van de band of het project voegt. Juist door deze
extra’s er goed verzorgd uit te laten zien, kun je de aandacht
trekken tussen de enorme stapel andere demo’s.
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In de bio moet je vermelden welke relevante activiteiten je tot
op heden ontplooid hebt. Vergeet daarbij even dat je naar de
lagere school geweest bent, want daarin is niemand geïnteres
seerd. Schrijf wel op welke relevante (muzikale) activiteiten je
tot nog toe ontplooid hebt. Doe dit zodanig dat iemand die de bio
leest een idee krijgt over de muzikale of artistieke activiteiten
van jou, je band of je project.

Jimniy H. werd geboren in Volendam. Al op zesjarige leeftijd
werd hij door zijn ouders naar muziek- en pianoles gestuurd.
Enkele jaren later kwam Jimmy, hij was toen twaalfjaar, in aan
raking met de gitaar en was er direct er aan verslingerd.
Tijdens en na de middelbare school (welke hij afrondde met
een Athenaeum diploma) speelde hij in diverse bandjes. Via via
ontmoette hij enkele jaren geleden Lolita. Met haar en drie
vrienden begon hij, aanvankelijk puur voor de lol, een vijf leden
tellende band. Na enkele wisselingen in de bezetting van de band
besloten zij als duo verder te gaan. Het eerste resultaat van deze
samenwerking is de demo die u hierbij aan treft....
Foto’s van de leden van de band of van jezelf hoeven er niet
super aantrekkelijk en duur uit te zien. Er zijn mensen die den
ken dat met het verkopen van je lijf je een gegarandeerde
(zang)carrière kunt krijgen. Dit is misschien in sommige geval
len waar, maar ga er niet van uit dat de gehele platenwereld zo in
elkaar zit. Hou het dus bij voorkeur enigszins beschaafd, maar
artistieke en/of erg indrukwekkende foto’s kunnen geen kwaad.

Ook leuk (mits je er geld voor hebt) is het meeleveren van een
video-opname van de studiosessic of een optreden van de band.
Met name als een optreden er energiek en ‘gezellig’ uit ziet trek
je op een positieve manier de aandacht.
Je kunt het kortom zo gek maken als je zelf wilt, maar overal
hangt een prijskaartje aan. Vergeet in ieder geval niet om overal
je naam en in ieder geval een telefoonnummer bij te zetten.

Een andere mogelijkheid is om bij het inleveren van een demo
een lijst met data van optredens te leveren (die eventueel al
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geweest zijn of) die nog plaats gaan vinden. Veel managers bij
platenmaatschappijen zijn echte ‘clubgangers’ en zullen zeker
wanneer je in een bekende of grote club of zaal in de buurt speelt
even gaan kijken. Soms overtuigt een optreden meer dan een
demo. Overigens moet je dit maar uit je hoofd laten wanneer je
er niet zeker van bent of je band live wel net zo goed is als in de
studio.

Verzamel, als je al (op positieve wijze) aandacht hebt gekre
gen in de lokale of landelijke media, zoveel mogelijk artikelen
over jezelf, of je band. Maak er in een aparte map of op een
apart vel papier een overzicht van. Dit geldt nog sterker wanneer
je met een bepaald nummer al (op kleine schaal) succes hebt
gehad of wanneer je in het verleden met bekende muzikanten of
artiesten hebt samengewerkt. Ga er niet automatisch van uit dat
iedere platenmaatschappij je al kent als je een keer op tv in de
soundmix playback show bent geweest.
Alle kleine beetjes relevante informatie, die aangeeft wat jij
muzikaal gezien gedaan hebt, helpt. Maar tegelijkertijd geldt ook
dat je de verzamelde informatie kort en krachtig moet presente
ren. Ga er van uit, dat een A&R manager van een platenmaat
schappij het al druk genoeg heeft met het afluisteren van je tape.
Je mag hopen dat hij een vluchtige blik in je papieren informatie
werpt en dat hij toevallig in de stemming is om zich er verder in
te verdiepen.

De A&R manager en de demo
De A&R van ‘A&R manager’ staat voor Artist en Repetoire.
De A&R manager heeft min of meer dezelfde functie als een
manager van personeelszaken bij een bedrijf. Je zult ook gecon
fronteerd worden met mensen die zeggen dat ze A&R manager
zijn, maar eigenlijk op de administratie werken. Kijk daarvoor
uit. Normaal gesproken gaat deze man of vrouw over het aanne
men of afwijzen van nieuw talent en over de begeleiding en
bewaking van het repertoire van reeds gecontracteerde artiesten.
Binnen een platenmaatschappij vervult de A&R manager een
sleutelrol. Hij is het, waar je het eerst mee te maken krijgt, wan-
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neer je jezelf komt ‘aanbieden’. Over het algemeen zijn deze
mensen druk bezet en hebben zij een zeer kritisch gehoor.
Kritisch wil daarbij niet zeggen dat zij uitsluitend oog en voor
al oor hebben voor de best klinkende demo’s. Uiteraard speelt de
klank van de mix een rol, maar tevens luistert een (goede) A&R
manager naar nieuwe of pakkende muzikale ideeën die in een
demo naar voren komen. Over het algemeen luistert hij of zij uit
sluitend naar de eerste 20 seconden van een nummer. Is er in die
eerste 20 seconden niets nieuws, aantrekkelijks, of pakkends te
horen dan zal z’n vinger direct door de ‘fast forward’ toets
gebruiken om zo snel mogelijk het volgende nummer op te sporen.
Wat nieuw, pakkend of aantrekkelijk klinkt, is hier niet uit te leg
gen. Dat is ook iets waar je als componist of muzikant door het lui
steren naar bestaande composities en door ervaring, achter moet
zien te komen. Het is ook niet het doel van dit boek om daar een
leidraad voor te geven. Deze bestaat bovendien eenvoudigweg niet.
Wel kun je uit bovenstaande twee belangrijke conclusies trek
ken. Met name voor de commerciële lichte muziek geldt dat in
de eerste plaats een nummer zodanig opgebouwd of gearran
geerd moet worden dat er in de eerste 20 seconden iets in zit,
wat een argeloze toehoorder prikkelt. Dit kan een mooi gezon
gen refrein zijn, of een paar prachtige vocale ad libs (geïmprovi
seerde songtekst), of een scheurende gitaarsolo. In zo’n geval is
alles beter dan een zorgvuldig opgebouwd en gebalanceerd intro
waarin door een minutenlange subtiele afwisseling van percussie
en drums, die afwisselend links en rechts uit het stereobeeld
weerklinken, een zekere spanning wordt opgebouwd die je doet
verlangen naar de aanvang van de melodie
Dit soort mooie
ideeën kun je beter bewaren tot je het nummer definitief gaat
arrangeren, als je je platencontract eenmaal op zak hebt, of als je
op zoek bent naar een platencontract voor new age muziek.

Je kunt er zelfs over denken om een speciaal A&R demo
arrangement te maken dat de mooiste muzikale ideeën botweg in
de eerste 20 seconden heeft zitten. Daarnaast betekent dit dat je
beter de beste nummers vooraan op de cassette kunt zetten. De
iets minder goede nummers volgen daarna. Laat bovendien een
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ruimte van minstens vijf seconden tussen de nummers zodat bij
het doorspoelen van de nummers op cassette de overgangen dui
delijk zijn. Zorg op een DAT voor een duidelijke nummering en
een duidelijk indexering op het inlegkartonnetje.
De beoordeling van de nummers in termen van welke ‘de
beste’ is en welke ‘minder’ zijn, kun je proberen vast te stellen
door de nummers aan verschillende mensen te laten horen.
Vooral ook aan mensen die minder verstand van het soort
muziek hebben, dan je persoonlijke vrienden.

Platenmaatschappij of muziekuitgeverij
Een platenmaatschappij neemt artiesten aan via haar A&R
afdeling. Na acceptatie van een demo kunnen er twee dingen
gebeuren. Of de demo wordt als goed genoeg beschouwd en ver
volgens op plaat of CD gezet. Of anders krijgt men een budget
en/of een studio toegewezen om de demo verder uit te werken.
Dit laatste komt het meest voor. Denk eraan dat het feit dat je
een studio in mag om de demo uit te werken nog niet betekent
dat de plaat daadwerkelijk uitgebracht gaat worden.

Wanneer de compositie uitgewerkt is, volgt eventueel accepta
tie door de platenmaatschappij, waarna meestal binnen enkele
weken besloten wordt tot het uitbrengen van de plaat of CD.
Kortom, bij een platenmaatschappij draait, zoals de naam al doet
vermoeden, alles om de produktie, de distributie en de verkoop
van platen en CD’s. Contacten en contracten met platenmaat
schappijen leveren dus vrijwel altijd resultaat op in de vorm van
een plaat of CD.
De rechten op de publicatie van de muziek, de compositie en
de naam van de artiest, groep of project zijn vrij vaak onderge
bracht bij de uitgeversafdeling van de platenmaatschappij. Deze
maatschappijen, die meestal gelijknamig zijn aan de platenmaat
schappij, maar dan de toevoeging ‘publishing’ hebben in plaats
van ‘records’, handelen dus alleen in de publicatierechten van
een muzikale compositie.
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Het kan voorkomen, dat een uitgeverij geïnteresseerd is in
jouw compositie. Op zo’n moment heb je zakelijk en juridisch
gezien met hen te maken. In de meeste gevallen kan een uitge
verij zelf geen platen uitbrengen, omdat dat voorbehouden is aan
de (gelijknamige) platenmaatschappij waar de uitgever onder
valt. Contact en waardering bij een uitgeverij krijgen of hebben
voor je demo’s, betekent nog niet dat je de studio in mag of een
plaat gaat uitbrengen.

Uiteraard zal een uitgeverij die geïnteresseerd is in jouw
muziek allereerst proberen om jouw band, project of muziek aan
te raden en onder te brengen bij de platenmaatschappij waar zij
onder valt. Omdat er sprake is van een aanbieding van een demo
‘op niveau’ zal de gelijknamige platenmaatschappij vaak met
interesse luisteren. Dan is de kans groot dat je alsnog binnen
afzienbare tijd een studiobudget krijgt en de studio in mag om
een definitieve versie van je muziek te arrangeren. Soms heeft de
platenmaatschappij geen belangstelling. Beide maatschappijen
zijn weliswaar zusterondernemingen die beide onder hetzelfde
concern vallen, maar zij opereren meestal onafhankelijk van
elkaar. Het kan voorkomen dat de plaat bij de maatschappij A
uitgebracht wordt terwijl de uitgeversrechten berusten bij de
concurrent, uitgeversmaatschappij B.

Voor contracten met de uitgeverij en de platenmaatschappij
gelden verschillende (financiële) afspraken. Hierop kom ik in de
volgende paragraaf terug.

Behalve het bellen en bezoeken van platenmaatschappijen zijn
er nog enkele andere minder gangbare opties om een demo
onder de aandacht te brengen. Al eerder noemde ik de mogelijk
heid om direct een (bekende) producer te vragen eens naar je
demo te luisteren. Een producer die al enkele tracks op zijn of
haar naam heeft staan, waarmee enig succes geboekt werd, kan
meestal rekenen op een serieus luisterend oor bij een platenmaat
schappij. Daarnaast heeft het soms zin om een dure studio waar
al enkele of meerdere bekende artiesten hun opnames hebben
gedaan te boeken. Mocht jouw nummer tijdens het werken in de
studio aanslaan dan kun je, met enig geregel, met het resultaat
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een persoonlijke afspraak lospeuteren bij een platenmaatschappij
of producer. Reken hier ook weer niet al te vast op. Dit soort
kleine wondertjes kosten niet alleen altijd geld maar gebeuren
bovendien alleen wanneer het nummer dat je aan het uitwerken
bent ook echt goed is.

Contract
Een contract met een platenmaatschappij of muziekuitgeverij
bevat allerlei zakelijke afspraken. Een contract met een uitgeverij
is echter anders qua afspraken dan die met een platenmaatschap
pij. In de eerste plaats gaat een afspraak met een platenmaat
schappij over de verkoop van platen en de verdeling van het geld
dat uit deze verkoop komt, de royalties. Een royalty wordt
meestal uitgedrukt in een percentage dat je ontvangt over de
bruto verkoopprijs van de plaat of CD in de platenwinkel.
Royalty percentages zijn meestal uitzonderlijk laag. De reden
hiervoor is dat een platenmaatschappij de kosten voor de produktie van de CD geheel of gedeeltelijk op zich neemt en verder
zorgt voor distributie en verkoop. De platenmaatschappij neemt
dus een zeker financieel risico. Percentages lopen voor eerste
contracten van drie procent (dit is erg weinig) tot zes procent.
Alleen als je de Rolling Stones of Michael Jackson bent kun je
meer krijgen. Dit percentage moet expliciet in het contract ver
meld staan.

Naast het percentage kun je meestal een niet-terugvorderbaar
voorschot op de royalties krijgen. Bedragen hiervoor zijn niet te
noemen. Niet-terugvorderbaar wil zeggen dat het geld, ook al
verkoopt de plaat totaal niet, niet door jou terugbetaald hoeft te
worden. Verkoopt de plaat echter wel, dan wordt dit voorschot
in mindering gebracht op de eerste royalties die aan jou uitbe
taald moeten worden. Let er op of er in het contract een uiterlijke
release-datum vermeld wordt. Als dat niet zo is kan een maat
schappij een produkt jaren op de plank laten liggen, of zelfs
nooit uitbrengen. Verder worden soms ook nog de studiekosten
in mindering gebracht op de royalties. Dit is echter niet gebrui
kelijk. Belangrijk is om er zeker van te zijn dat je de studiokos-
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ten niet hoeft te betalen. Er zijn legio voorbeelden te noemen van
maatschappijen die tegen een band of project zeggen: ‘Jongens ga
maar de studio in, we hebben belangstelling’. Waarop men ver
volgens, ervan uitgaande dat de studio door de maatschappij
betaald zal worden, dagenlang een studio boekt, om er uiteindelijk
achter te komen dat de maatschappij zegt: ‘Tja leuk hoor, maar
het is toch niet geworden wat we er van dachten’, en vervolgens
de studiorekening weigert te betalen.
Het is van belang dat je na het uitkomen van de eerste plaat
(veelal release genoemd) vrij bent om weg te gaan, of een optie
hebt om onder dezelfde contractuele voorwaarden een tweede
release te krijgen. Een dergelijke ‘ontsnappingsclausule’ in een
contract betekent dat je, mocht de plaat succes hebben, naar een
andere maatschappij kunt stappen waar men betere voorwaarden
biedt, of met dezelfde maatschappij over betere voorwaarden
kunt onderhandelen. Teken nooit een contract waarin je je ver
plicht de eerstvolgende tien releases bij de maatschappij waar
het contract loopt, uit te brengen.

Tot slot moet er in het contract een clausule opgenomen zijn,
die je de mogelijkheid biedt, om met een onafhankelijke deskun
dige, bijvoorbeeld een accountant, de boekhouding betreffende
de verkochte aantallen van jouw release en de bruto winst daar
over te controleren. In geval van twijfel over verkochte aantal
len, kun je dan nagaan of de maatschappij eerlijk is geweest of
niet.

Uitgeverscontract
Een contract met een uitgever kent andere percentages.
Daarnaast gaat het contract nooit over platenverkoop maar over
verkoop van de rechten op de muziek en het imago van de band
of artiest. Percentages die gebruikelijk zijn, liggen grofweg tus
sen de 25 en 50 procent van de bruto verkoopprijs.

Deze royalties, zijn zeker wanneer de rechten op de muziek
goed verkopen en het imago van de band aanleiding geeft tot het
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massaal bedrukken en verspreiden van badges, T-shirts en stickers
met de bandnaam, als inkomstenbron veel interessanter dan de
verkoop van platen alleen. Voor dit contract geldt dal er dezelfde
clausules in voor moeten komen als welke hierboven voor het
platencontract genoemd worden, met betrekking tot inzicht in de
boekhouding en het opbreken van het contract bij een volgende
release.

Financieel gezien word je echter niet zoveel wijzer van platen
verkoop en uitgeversrechten. Vooral als het aantal verkochte
exemplaren van een release beneden de 2 è 3000 blijft zul je ver
baasd zijn over het uitgekeerde bedrag: na aftrek van het voor
schot blijven er soms maar enkele tientjes over.
Een goede bron van inkomsten vormen optredens in clubs en
zalen en, nog beter, optredens op tv en het mogen meewerken
aan tv-spotjes en commercials. Ben je echter eenmaal zover dat
je daarvoor gevraagd wordt, dan is meestal de platcnverkoop
ook al dusdanig dat je wat meer verdient uit de platenverkoop.

Remixen
Een remixer is een pas in de laatste jaren populair geworden
beroep. Een remixer doet eigenlijk niets anders dan een bestaan
de compositie herzien. Hij geeft daarbij zijn eigen interpretatie
aan het ritme en/of het arrangement. Een remixer werkt meestal
ook volgens een contract. Dit contract, doorgaans afgesloten met
een platenmaatschappij, noemt de royalties die een remixer
krijgt over de verkoop van de remix en. Daarnaast wordt aan een
remixer ook een bedrag vooruit betaald, dat ook weer in minde
ring gebracht kan worden op de royalties. Deze bedragen en per
centages lijken op die welke betaald worden aan een artiest of
band en zijn mede afhankelijk van de kwaliteit en de naam van
de remixer.
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Presentatie van band of project
Sommige maatschappijen hebben zoveel vertrouwen in je, dat
ze er enkele duizenden guldens tegenaan gooien om je te ‘lance
ren’. Meestal houdt dit in dat journalisten uit binnen- en buiten
land uitgenodigd en ‘ingevlogen’ worden. Ze worden onthaald
met drank, chips en een hapje en mogen vervolgens genieten van
een kort optreden van de band of van jou zelf, waarna er pers
conferenties volgen en persmappen en promotiemateriaal uitge
deeld worden.

Deze situatie is haast te mooi om waar te zijn. Meestal echter
moet je het zelf doen. Houd in ieder geval in de gaten dat de uit
geverij waar je een contact mee hebt, of je management, deze
zaken op zich neemt. Wanneer de plaat zonder enige vorm van
promotie, in de winkels wordt neergelegd, kun je er zonder meer
vanuit gaan dat er nauwelijks exemplaren verkocht zullen wor
den. De plaat zal bijvoorbeeld, desnoods door jezelf, geïntrodu
ceerd moeten worden op het pluggersuurtje bij de disc-jockeys
in Hilversum.
Een goede promotie, een gratis toegankelijk persconcert, een
tv-optreden of een leuke stunt kunnen het verschil betekenen tus
sen roem of vergetelheid. Ook al maak je de mooiste muziek van
de wereld, wanneer niemand je ooit gezien of gehoord heeft, zal
niemand ook de moeite nemen om in een platenwinkel je plaat
of CD even te beluisteren, laat staan te kopen.

Afronding
Over zakelijke belangen rond het resultaat van je studiowerk
zijn nog veel meer zaken op te merken. Belangrijk is echter dat
je je met een dosis gezond verstand en een beetje argwanende
opstelling tegenover al te grijpgrage platenmaatschappijen
opstelt. Je zult er via je demo snel genoeg achter komen of je
muziek goed is, aanpassing nodig heeft, of dat het gewoonweg
hopeloos is.
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Het maken en aanbieden van een demo aan een platenmaat
schappij of muziekuitgeverij is slechts een deel van het uiteinde
lijke doel van een studiosessie.

Je kunt bijvoorbeeld ook (zie hoofdstuk 2) de studio in gaan
om er wat te leren. Je kunt de studio ingaan omdat je een stukje
muziek voor een video moet mixen, waar verder geen contract
meer aan te pas komt. Je verkoopt de rechten op de muziek
gewoon door een bepaald bedrag te vragen voor de compositie.
Wat het uiteindelijke doel van een sessie ook is, of is geweest,
wees altijd zuinig op het eindresultaat. Maak er kopieën van en
leg deze overal waar je denkt dat ze veilig zijn. Dat scheelt een
hoop ellende achteraf.

Tot slot
Zoals ik in de inleiding al stelde, staat het leren werken in een
studio door het uitsluitend lezen van boeken gelijk aan een
schriftelijke cursus zwemmen. Met (basis)kennis van zaken laat
je je niet gauw verblinden door een overvloed aan knopjes,
lampjes en technisch vakjargon. Doordat je kunt formuleren wat
je wilt horen, zullen de resultaten met sprongen vooruitgaan.
Succes!

184

BIJLAGE A

BIJLAGE A

DELAY EN DELAYTIJDEN
De tabel op de volgende pagina’s kun je gebruiken bij het
bepalen van delaytijden aan de hand van het tempo van een stuk
muziek. Het tempo wordt uitgedrukt in een aantal tikken of sla
gen per minuut. Als aanduiding voor het tempo wordt de afkor
ting BPM vaak gebruikt. Deze staat voor Beats Per Minute. De
tabel hieronder geeft voor tempo’s tussen 50 BPM en 200 BPM
de delaytijden aan. De tijden zijn ingedeeld aan de hand van
muzieknoten. Van elke noot wordt de lengte in milliseconden
genoemd die de noot zou hebben onder het er naast vermelde
tempo.
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TEMPO

1/4

1/8

1 /8T

1/16

50

1200

600

400

200

51

1176

588

392

196

52

1153

576

384

288

53

1132

566

377

283

54

1111

555

370

277

55

1090

545

363

272

56

1071

535

357

267

57

1052

526

350

263

58

1034

517

344

258

59

1016

508

338

254

60

1000

500

333

250

61

984

492

328

246

62

968

484

323

242

63

952

476

317

238

64

938

469

313

234

65

923

462

308

231

66

909

455

303

227

67

896

448

299

224
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TEMPO

1/4

1/8

1 /8T

1/16

68

882

441

294

221

69

870

435

290

217

70

857

429

286

214

71

845

423

282

211

72

833

417

278

208

73

822

411

274

205

74

811

405

270

203

75

800

400

267

200

76

789

395

263

197

77

779

390

260

195

78

769

385

256

192

79

759

380

253

190

80

750

375

250

188

81

741

370

247

185

82

732

366

244

183

83

723

361

241

181

84

714

357

238

179

85

706

353

235
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1/4

1/8

1 /8T

1/16

86

698

349

233

174

87

690

345

230

172

88

682

341

227

170

89

674

337

225

169

90

667

333

222

167

91

659

330

220

165

92

652

326

217

163

93

645

323

215

161

94

638

319

213

160

95

632

316

211

158

96

625

313

208

156

97

619

309

206

155

98

612

306

204

153

99

606

303

202

152

100

600

300

200

150

101

594

297

198

149

102

588

294

196

147

103

583

291

194

146

TEMPO
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TEMPO

1/8

1 /8T

1/16

104

577

288

192

144

105

571

286

190

143

106

566

283

189

142

107

561

280

187

140

108

556

278

185

139

109

550

275

183

138

110

545

273

182

136

111

541

270

180

135

112

536

268

179

134

113

531

265

177

133

114

526

263

175

132

115

522

261

174

130

116

517

259

172

129

117

513

256

171

128

118

508

254

169

127

119

504

252

168

126

120

500

250

167

125

121

496

248

165

124
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TEMPO

1/8

1/8T

1/16

122

492

246

164

123

123

488

244

163

122

124

484

242

161

121

125

480

240

160

120

126

476

238

159

119

127

472

236

157

118

128

469

234

156

117

129

465

233

155

116

130

462

231

154

115

131

458

229

153

115

132

455

227

152

114

133

451

226

150

113

134

448

224

149

112

135

444

222

148

111

136

441

221

147

110

137

438

219

146

109

138

435

217

145

109

139

432

216

144

108
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1/4

1/8

1/8T

1/16

140

429

214

143

107

141

426

213

142

106

142

423

211

141

106

143

420

210

140

105

144

417

208

139

104

145

414

207

138

103

146

411

205

137

103

147

408

204

136

102

148

405

203

135

101

149

403

201

134

101

150

400

200

133

1(X)

151

397

199

132

99

152

395

197

132

99

153

392

196

131

98

154

390

195

130

97

155

387

194

129

97

156

385

192

128

96

157

382

191

127

96

TEMPO
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1/4

1/8

1 /8T

1/16

158

380

190

127

95

159

377

189

126

94

160

375

188

125

94

161

373

186

124

93

162

370

185

123

92

163

368

184

123

92

164

366

183

122

91

165

364

182

121

91

166

361

181

120

90

167

359

180

120

90

168

357

179

119

89

169

355

178

118

88

170

353

176

118

88

171

351

175

117

88

172

349

174

116

87

173

347

173

116

87

174

345

172

115

86

175

343

171

114

86

TEMPO
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TEMPO

1/16

1/4

1/8

1/8T

176

341

170

114

85

177

339

169

113

85

178

337

169

112

84

179

335

168

112

84

180

333

166

111

83

181

331

165

110

82

182

329

164

109

82

183

327

163

109

81
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TEMPO
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De delaytijden werden berekend aan de hand van de volgende
formule:
D=

60

x 1000

tempo (in BPM)
Om een delaytijd van bijvoorbeeld een kwartnoot naar drie
zestiende noten om te rekenen, deel je de delaytijd van een
kwartnoot door vier en vermenigvuldig je de uitkomst met drie.

Voor zestiende triolen volstaat het om de waarde van een acht
ste noot door drie te delen.
Bij hogere BPM, met name boven de 170 BPM, zijn er nog
nauwelijks verschillen waar te nemen tussen de verschillende
tempo’s. Juist bij lagere tempo’s is het nauwkeurig instellen van
de delaytijden erg belangrijk.
Bedenk verder, dat niet alle effect apparaten even nauwkeurig
de delaytijd uitvoeren die zij in de display aangeven. Je moet dus
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altijd goed luisteren of de ingestelde delaytijd ook werkelijk het
ritme gevoel oplevert dat je er in wilt stoppen. Je kunt het ritme
gevoel het best checken door (tijdelijk) de bassdrum, de snare of
een slaggitaar partij van de delay te voorzien.

De genoemde tijden kun je ook toepassen bij het instellen van
bijvoorbeeld de lengte van een galm of de sluitingstijd van een
gate. Op deze manier kun je er voor zorgen dat een galm net op
houdt te klinken voor de volgende snare slag komt.

Sommige effect apparatuur kan gebruik maken van een synch
ronisatie signaal (Midi-clock bijvoorbeeld) om de delaytijd aan
het tempo aan te passen. Wanneer een stuk muziek veel tempo
wisselingen bevat kan dit handig zijn, mits het effect apparaat de
bijstelling aan het tempo uitvoert zonder hoorbare tikken.

Delay programmeren
Niet iedereen beschikt doorgaans over grote hoeveelheden
effect-apparatuur. Wanneer je met Midi werkt, kun je binnen een
sequencer leuke delay’s programmeren. Sommige programma’s
bieden hiervoor een in real-time werkende afdeling. Maar ook
als je die niet hebt, kun je delay’s zelf programmeren.
Een makkelijk toepasbare optie is het kopieeren van de partij
naar een tweede spoor. Een aantal sequencers biedt dan de
mogelijkheid de partij vertraagd of vervroegd af te spelen. Soms
zelfs, wordt de instelbare delay al aangegeven in milliseconden
of in nootwaardcn. In dat geval kun je de tabel gebruiken voor
het instellen van de juiste delaytijd bij een gegeven tempo.

Hieronder zie je in Notator een voorbeeld van een pattem dat
waarbinnen het pianospoor eenmaal gekopieerd is onder het ori
gineel. Bij het gekopieerde spoor is een vertraging ingesteld.
Behalve de vertraging is daarbij ook de velocity teruggebracht
met 30 stappen. Daardoor klinkt de vertraagde partij ook zachter
bij de herhaling.
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Wanneer je sequencer de delay mogelijkheid niet biedt door
middel van de playback parameters, dan kun je de partij in je
sequencer kopieeren naar een ander spoor en bij of na het
kopieeren enkele stappen naar achteren verschuiven. Ook dan
krijg je een delay.
Bovengenoemde methode gebruikt wel stemmen van je syn
thesizer of module. Je kunt dus niet al te veel delay’s op deze
wijze uit een apparaat halen.
Sommige compositie programma’s en compositie afdelingen
binnen sequencers zijn gedeeltelijk gebaseerd op complexe her
haling van Midi noten.
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Notator geeft de delaytijd in nootwaardes aan.
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STANDAARD DRUMSETTINGEN
BINNEN MIDI
In de afgelopen jaren hebben fabrikanten binnen drumcompu
ters en binnen synthesizers met een drumafdeling, verschillende
drumsettingen gebruikt. Een drumsetting bepaalt welke drumklanken onder welke toetsen geplaatst zijn. Doordat fabrikanten
de geluiden onder verschillende toetsen plaatsen, moet je gepro
grammeerde partijen vaak aanpassen als je van de ene naar de
andere drumcomputer overstapt. Om aan dit gebrek aan overeen
stemming een einde te maken, hebben de fabrikanten in overleg
met de International Midi Association in oktober 1991 de
General Standard aangenomen. Dit voorschrift, ook wel bekend
geworden onder de naam General Midi, schrijft een bepaalde
drumsetting voor. Daarnaast is bepaald dat synthesizers die de
naam General Midi willen dragen ook op klank- en Midigebied
aan bepaalde eisen moeten voldoen.
De drumsetting die binnen General Midi voorgeschreven
wordt en die ondermeer te vinden is in de Sound Canvas van
Roland, is afgeleid van de drumsetting zoalsdie al gebruikelijk
was binnen de MT32 en de Dl 10, eveneens afkomstig van Roland.

Wanneer je drumpartijen gaat programmeren of hebt gepro
grammeerd, is het sterk aan te raden om de drumgeluiden in je
apparatuur in te delen volgens de indeling die binnen General
Midi gebruikelijk is. In de meeste studio’s en bij andere Midigebruikers is de setting die je kunt vinden in de tabel behorend
bij deze bijlage, inmiddels in gebruik. Zonder al te veel bijstel
lingen kun je in een dergelijke omgeving je partijen afspelen.
Naast de voogeschreven plaatsing van de drumgeluiden onder
toetsen, is binnen General Midi tevens opgenomend dat partijen
op Midi kanaal 10 afgespeeld moeten worden. Heb je aan dit
kanaal alleen niet genoeg, dan is het gebruikelijk dat je elke vol
gende module, drumcomputer of sampler op een daarop volgend
kanaal instelt (11, 12, et.).
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Door diverse sequencers wordt de mogelijkheid geboden om
(drum)noten bij het afspelen of voor het opncmcn in real-time te
laten transponeren naar een andere noot (c.q. toets). Je kunt deze
mogelijkheid gebruiken om zonder te programmeren in je drum
computer of synthesizer, toch de geluiden af te spelen of op te
nemen volgens bijvoorbeeld General Midi specificaties. Deze
functie wordt doorgaans aangeduid met termen als ‘drum transformer' of ‘drummap’. Het programmeren van een goede instel
ling vergt een goed inzicht in Midi. Het gebruik ervan is ook niet
altijd gevrijwaard van verwarring of fouten.
Om problemen binnen een studio te voorkomen, is het verstan
dig om als onderdeel van de pre-produktic de drumgeluiden elk
apart op een spoor te plaatsen. Wil je dan toevallig in een studio
een snaregeluid gebruiken dat onder toets C#5 geplaatst is, dan
kun je vrij eenvoudig en snel het betreffende spoor transponeren.
Uiteraard moet je dan wel voldoende sporen in je sequcncer
hebben om alle geluiden gescheiden te plaatsen. Wanneer je
ruimte te kort komt moet je de drumgeluiden gedeeltelijk schei
den. Daarbij begin je met de belangrijkste geluiden, zoals de
bassdrum en de snare.

Maak je gebruik van een grote hoeveelheid samples om bij
voorbeeld het geluid van een snare op te bouwen, dan ontkom je
er meestal niet aan om deze samples op een apart Midi kanaal te
plaatsen. Kies in dat geval ook weer voor de kanalen boven
kanaal 10.
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B5 7 95 NATIVE DRUM
A5 / 93 HIGH TOM 3

G5 7 91 MIDDLE TOM

A"5 7 94 RIDE CYMBAL SHORT
G“5 7 92 CRASH CYMBAL SHORT

Fu5 7 90 CLOSED HIGH HAT 2

F5 / 89 LOW TOM 3
E5 7 88 SNARE DRUM 6

D5 / 86 SNARE DRUM 4

Du5 / 87 SNARE DRUM 5
Cu5 / 85 BASS DRUM 4

C5 7 84 BASS DRUM 3
B4 / 83 BELL

Au4 / 82 WOOD BLOCK

A4 7 81 HIGH PITCHED TOM 1

G4 7 79 HIGH PITCHED TOM 2

Gu4 7 80 TRIANGLE

F u4 7 78 CASTANETTES

F4 / 77 BRUSH 2
E4 7 76 BRUSH 1

Du4 7 75 CLAVES

D4 7 74 CUP MUTED

Cu4 / 73 OUIJADA

C4 7 72 LONG WHISTLE

B3 / 71 SHORT WHISTLE
A3 7 69 CABASSA

Au3 7 70 MARACAS
G“3 7 68 LOW AGOGO

G3 7 67 HIGH AGOGO

F«3/ 66 LOW TIMBALE

F3/ 65 HIGH TIMBALE

E3 / 64 LOW CONGA

D3 / 62 HIGH CONGA MUTED

Du3 7 63 HIGH CONGA
C“3 7 61 LOW BONGO

C3 7 60 HIGH BONGO
B2 7 59 RIDE CYMBAL MUTED

A2 / 57 CRASH CYMBAL
G2 7 55 SPLASH CYMBAL

A»2 / 58 SNARE DRUM 3
Gu2 7 56 COWBELL

Fu2 7 54 TAMBOURIN

F2 7 53 CUP
E2 7 52 CHINA CYMBAL

Du2 7 51 RIDE CYMBAL

D2 7 50 HIGH TOM 2
Cu2 7 49 CRASH CYMBAL

C2 7 48 HIGH TOM 1

BI 7 47 MIDDLE TOM 2

A“ 1 7 46 OPEN Hl HAT

Al 7 45 MIDDLE TOM 1

Gu | / 44 HALF OPEN Hl HAT

G1 7 43 LOW TOM 2

FU17 42HIHAT CLOSED

F1 7 41 LOW TOM 1
El 7 40 SNARE DRUM 2

DU1 7 39 CL APS
Dl 7 38 SNARE DRUM 1

Cl 7 36 BASS DRUM
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HET HOORBARE FREQUENTIE SPECTRUM

Het menselijk gehoor is in staat geluidsfrequenties waar te
nemen tussen de 20 Hz en de 20.000 Hz. Binnen dit spectrum
ervaren we bijvoorbeeld de lage frequenties als ‘laag geluid’.
Binnen het hoorbare gebied hebben muziek instrumenten een
bepaald bereik. In de meeste boeken die ingaan op geluidstheorie en akoestiek zijn grote schema’s opgenomen waarin je kunt
aflezen welk instrument welk bereik heeft.
Binnen een mix van een stuk muziek is het belangrijk dat alle
frequenticgebicden vertegenwoordigd zijn. Aan de hand van het
frequentiebereik van elk instrument kun je voordat je aan de mix
toekomt, aan de hand van de door jou gebruikte instrumenten al
bepalen of elk frequentiegebied vertegenwoordigd is.

Hieronder is een beperkt schematisch voorbeeld weergegeven.
Bedenk daarbij dat bijvoorbeeld de snare aangegeven staat voor
een bereik tussen de 97 Hz en de 14.5 kHz, maar dat in de prak
tijk dit bereik varieert met de klankeigenschappen van het snaregeluid zelf. Een dof klinkende snare zal bijvoorbeeld niet veel
frequenties hoger dan 10kHz.
Bovendien zijn binnen het snaregeluid sommige frequenties
sterker aanwezig dan andere. Globaal kun je echter wel al aan de
hand van dit schema de verdeling binnen je mix beoordelen.

De frequenties zijn uitgezet langs een pianoklavier. Deze kun
je eveneens als referentie gebruiken. Over het algemeen geldt
dat wanneer je de frequenties die specifiek bij een instrument
horen benadrukt, het instrument ook het meest ‘natuurlijk’ zal
klinken.
Van alle muziekinstrumenten heeft het pijporgel, bekend uit
de kerk bijvoorbeeld, het grootste frequentie bereik.
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Handbook for Soundengineers, The New Audio Cyclopedia,
Glen Ballou Ed. Howard W. Sams & Company, Indianapolis
1987, 1246 pag. ISBN 0-672-21983-2
Standaard werk voor geluidstechnici, studio-eigenaren en
belangstellenden. Hier en daar gedateerd, maar wel zeer uitge
breid en theoretisch onderbouwd.

Midi, Computers, Synthesizers en Studioapparatuur, J.L.
Gayet, Shiva DMA, Amsterdam 1990, 180 pag.
ISBN 90-73708-02-8

Nederlandstalig boek over Midi en diverse aspecten van tech
nieken waar een Midi-gebruiker mee te maken krijgt.

Musik-aufnahmen, Jurg Jecklin, Franzis’, Munchen 1980, 208
pagina’s.
ISBN 3-7723-6701-1

Duitstalig boekje over diverse aspecten van studiotechniek.
Hier en daar gedateerd maar nog steeds bruikbaar.

Phono Technik, Peter Zastrov, Frankfurter Fachverlag,
Frankfurt (Main) 1984, 340 pag.
ISBN 3-87234-094-8
Duitstalig boekje over de werking van diverse audio-apparaten
compleet met diverse meetgegevens en doorsnee tekeningen.

Studio Recording For Musicians, Fred Miller, Amsco
Publications, New York 1981, 90 pag..
ISBN 0825642043

209

i

DE STUDIO IN

Engelstalig boek over de grondbeginselen van studiotechniek,
van gebruikte apparaten tot en met mixen en montage.

Een nuttig boekje over financiële en juridische aspecten van
contracten met muziekuitgeverijen wordt geleverd door Coen
Bias Creative Marketing. Het boekje omvat 30 pagina’s en is te
bestellen door f 12,50 (dat is incl. verzendkosten) over te maken
op giro 4324340 t.n.v. Coen Bias Creative Marketing. Ons is
niet bekend hoe lang dit boekje leverbaar zal zijn.
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A
A&R manager 176
ad libs 124
akoestiek 23, 69
akkoorden 105
algemene zaken 83
audio-for-video 31, 37, 38, 86 e.v., 111 e.v., 128 e.v.

B
backline 78
band 31,40, 84 e.v., 104, 126
bandrecorder 44
- reel-to-reel 74
- (video)cassette 74
band- of orkest-opname 35, 36
beatsamples 100
biografie 174, 175
boosten 150
BPM 101, 153
buizenchorus 26

C
capacitor 18
catering 82
CD 36, 136
- sound library 112, 132
centertrack 137
chorus 154
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close-mic’ing 106 e.v. coil 18
compressor 160
consumpties 133, 142
contract 178 e.v.
- financiële aspecten 180 e.v.
controlekamer 23, 67, 126
converter 49
- Smpte to MTC 49, 50, 103

D

DAT 28, 78, 134,
- bewaren 171
DCC 78
delay 152 e.v., 155, 163
demo 33, 34, 167 e.v.
- aanbieden 172 e.v.
- arrangement 177
digitaal 25
digitale meersporen recorder (zie meersporen recorder)
distortion 158
draadrecorder 14
drop-outs 46
drumtriggers 107
dumpen 123
dynamiek 12, 62, 134

E
echo 155
edit systeem 54 e.v.
- analoog 54
effectapparatuur 65,147 e.v., 155
eindmix 14, 15, 28, 141 e.v.
- indeling 144
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- instrument plaatsing 161 e.v.
- niveau’s 144 e.v.
envelope 100
equalisatie 60 e.v., 147 e.v.
- invloed op de mix 162

F
fader 58, 162
fase (in-/uit-) 164, 165
faseverschillen 164
filteren 150
Aanging 46, 47, 104, 154
floppy behandeling 99, 100
FM-synthese 98
frames 49
frequentiegebieden (geluid) 150 e.v.
FSK45

G
galm 66, 127, 155 e.v.
- diffusie 157
- filtering 157
- lengte 156
- pre-delay 66, 156
gate 160
gebalanceerd 57
geluidsopname
- analoog 75
- digitaal 75
guidetrack 51, 122
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H

harddisk recording 28

I
impedantie 18
ingangen 59
installatie 119 e.v.
instarten 52
interface 26, 108

J

jackplug 57, 58
juridische kwesties 81

K

klankbibliotheek 52, 120
klankkwaliteit 60
koptelefoonmix 122

L

leveringsvoorwaarden 81
limiter 160
lip-sync 129
LP 36
lyrics 99, 105
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M
magnetische tape 14
master 15, 171 e.v.
- bewaren 171
mastering 28, 78, 134 e.v.
meersporen recorder 14 e.v.,28,43, 51,73
- digitaal 28
- randspoor 128
- sporen indeling 127, 128
mengtafel 14, 27,
- in-line 58
- split concept 58
- geautomatiseerd/niet geautomatiseerd 59, 131
microfoons 18 e.v.,76, 104
- carbon 18
- condensator 19
- dynamisch 18
- electret 20
- keramisch 18
- overhead 106
microfoontechnieken 77
Midi 26, 27
- Loc al On/Off 102
- kanalen 43 e.v. - open concept 27,42
- produktie 32
- patchbay 43
- splitterbox 43, 49
- triggers 107 e.v.
Midi-clock 27,47, 50, 92
Midi-file 92,94
Midi-muzikant 31
Midi-pads 109
mix (zie eindmix)
modulatie 96
module 97, 98
monitor-boxen 24
monitor-mix 122
- groot 73
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- nearfield 25,72
- midfield 25
monitoring 24, 71
MTC49, 50,92, 103, 122
muziekuitgeverij 178

N
na-synchronisatie 129, 132

O

offset 51, 103
opname 120 e.v.
opnameruimte 24
overdubs 110, 127

P
panorama potmeters (panpots) 161
patchbay 56
phantoomvoeding 20
phase-lock 46
phonograaf 11
pitch-bend 96
pitchshifter 158
plaatgalm 155, 156
platenmaatschappij 33, 34, 172 e.v., 178
pre-produktie 27, 89-115
presentatie 183
program-chan ge 96
promotie 183
publicatierechten 178
PZM microfoon 22,112
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Q
quantize 108
Q sound system 164

R
range 97
recorder 27
regiekamer (zie controlekamer)
release datum 181
remixen 182
royalty 25, 180
ruisonderdrukking 62 e.v., 136
- DBX 63
- Dolby A, B, C, SR 63 e.v.
- Telcom 64

S

sample
- merk en formaat 53
sampler 25,42, 123, 130
sequencer 42, 92 e.v.
- aantal sporen 90 e.v.
- gekraakt/origineel 44
- hardware 42
- schoonmaken 95
- software 42,43
sessies 89
shuttle 113
signaal/ruis verhouding 12
single ended noise reduction 64
Smpte 27,47,48, 103, 122
- generator 43,49
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- reader 43,49
snare (in de mix) 151
- gated 161
soundcheck 126
sound designer 130
spectrum analyzer 160
studio 12, 17
- boeken 39
- kosten voor tapes en floppies 83
- menselijke aspecten 80
- selectie 39 e.v.
- verschillen 34,69 e.v.
- wanprestaties 81
- werkproces 117
- werktijden 82
- planning 118
synthesizer 42
- analoog 101
synchronisatie 43,47,49 e.v., 76, 103
- onnauwkeurigheid 49
- systeem 45
synchronizers 49

T

tape-delay 26
tapekwaliteit 75
tijdcode 113
tijdsprocessor 152 e.v.
time-stretch 158
TT patchbay 56
tussenmix 16
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U

U-matic 114
uitgeversconlract 181

V
velocity 97
videomaster 131,132
videostudio 37
voice-overs 128
voorschot 180

w
weergavc-karakteristiek 18
window dub 112

X
XLR 57

Y

Z

zang 125
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FOTO'S EN ILLUSTRATIES
Achtereenvolgens wordt genoemd de afbeelding, de fotograaf
(voor zover bekend) of degene die de afbeelding ter beschikking
gesteld heeft en het pagina nummer. De afbeeldingen zonder
vermelding zijn afkomstig van de auteur zelf.

phonograaf, Stichting Archief Historische Geluidsdragers,
Zaanenlaan 52 Haarlem,! 1
RCA synthesizer, Muiderkring, 13

meersporenrecorder, Maijolein Schröder, 15

Neumann U87 microfoon, AEG Amsterdam, 21
AKG en Beyer microfoons, Marjolein Schröder, 21
Polderweg Studio’s, Polderweg Studio’s, 23

‘The Future’, Rene Paques, 41

SMP 24, James B. International, 43

Roland S770, Roland Benelux, 53

ADAS digitaal edit systeem, Marjolein Schröder, 55
Pluggen, Marjolein Schröder, 57
DDA mengtafel, TM Audio Holland, 60
Lexicon LXP5 galm, AEG Amsterdam, 66

Studio Shiva, Maijolein Schröder, 67
‘Chaos’, Rene Paques, 70
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Yamaha NS10M, Yamaha Benelux, 71
Tannoy Eclipse, Tannoy Nederland, 72

Bruel & Kjaer cardioid condensator microfoon, Bruel & Kjaer, 77
Sony DAT edit systeem, Sony Nederland, 79

Atari Mega STe, Atari Benelux, 93
Akai SI000, Akai Fodor Benelux, 109
U-Matic en BVU recorder, M.H. Vermeulen, 114

Akai S1100, Akai Fodor Benelux, 123

Digitech Vocalist, Voerman Amersfoort, 125
Sony DAT recorder, Sony Nederland, 135

Digitech 256XL, Voerman Amersfoort, 154

Lexicon LXP1, AEG Amsterdam, 155
Bruel & Kjaer, Bruel & Kjaer Nederland, 159
Audio Logic compressor limiter, Voerman Amersfoort, 161

Roland Sound Space System, Roland Benelux, 166

Aural Exciter type III, TM Audio Holland, 166
DAT tape. Marjolein Schröder, 174
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Opname, weergave, eindmix, (pre)produktie, Midi, microfoontechnie
ken, sampling en sequencing zijn slechts enkele van een groot scala
vaktermen, waar de bezoeker of gebruiker van een geluidsstudio
mee te maken krijgt. Of je nu voor geluid-bij-beeld, voor de akoesti
sche opnamen van een koor of voor de eindmix van een hardrock
band de studio in gaat, voor de eerste, de zoveelste of de laatste
keer; het is van belang van alle termen plus de gang van zaken voor
en tijdens een studiebezoek enige kennis te hebben. Niet alleen is dit
gewenst om de kostbare studiotijd binnen betaalbare grenzen te
houden, maar ook tijdens het werken met de geluidstechnicus zal
blijken, dat een goede basiskennis leidt tot betere en leukere resulta
ten.
Dit boek beoogt de lezer op praktische wijze te helpen bij de keuze
van en het werken in een geluidsstudio. Daarbij is zoveel mogelijk
rekening gehouden met het feit, dat er niet zoiets bestaat als een
"gemiddelde” studiobezoeker. Iedere muzikant, producer of compo
nist heeft zijn eigen specifieke wensen, waardoor de keuze van de
juiste studio van groot belang is!

Dit boek vormt voor iedereen die een geluidsstudio wil boeken of
bezoeken een praktische handleiding met een heldere uitleg van de
gebruikte terminologie, de keuze van een opnamestudio, de werkwij
ze in de studio en de juiste waardering voor het eindprodukt.
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