Ik nodig je uit concerten op te zetten met ‘GOOD SOUND’
jij kan mee instappen in een project voor concerten met uitzonderlijk goed geluid.
•
•
•
•
•

hoge resolutie klank
zuiver
dynamisch
niet geconcentreerd op decibels
gemixt met een passie voor sound

Ik word meer en meer aangesproken door muziekliefhebbers. “Waarom heb jij ‘daar’ de klank niet
gedaan. De groep was knap. De muziek was echt goed. Maar waarom gaat bij de klankversterking
zoveel verloren?”
Nu ja, daar zijn vele redenen voor op te geven. Wij, bij SELV, hebben de uitdaging aanvaard. We
bouwden een nieuw luidsprekersysteem waarbij de muziek/klank-kwaliteit de hoogste prioriteit
krijgt.
We bereikten ons doel niet door al wat er al is ook nog eens over te doen.
Eerst bestudeerden we hoe mensen luisteren. En hoe onze hersenen dat verwerken. Je kan dit
psycho-acoustiek noemen. Hoe ervaren we muziek? Waarom klinken 2 luidspekers, die
vergelijkbaar zijn zo verschillend? De specificaties zien er hetzelfde uit. En toch is bij de ene set de
muziek veel intenser beleefbaar.
Kunnen we achterhalen wat ons gehoor nodig heeft om alles beter en aangenamer te horen? Dat
heeft veel studiewerk meegebracht. Plus experimenten, metingen, testen, luisteren. Op basis van
de opgebouwde kennis bouwden we ons bestaand PA-systeem om. We trekken het ons niet aan
dat we nu een andere vormgeving krijgen.
Het resultaat overtreft onze verwachtingen. Een klank, muzikaal, warm, open en naturel, met veel
details om naar te luisteren. Ook bij lage geluidsvolumes hoor je nog steeds alles. Het is alsof je
beter hoort.
Wat tijdens het gebruik telkens weer opvalt is dat de kwaliteit van de groep, de muzikanten, de
zangers, de composities, de arrangementen absoluut worden overgebracht naar het publiek.
Dit is dus een systeem geworden voor performers die wat te bieden hebben en dit ook zo willen
overgebracht hebben naar het publiek.
Wij zoeken nu samenwerking met groepen, performers, organisatoren, fanclubs, die ook de weg
van ‘goede klank’ kiezen. Wij hebben al een groot stuk van de weg uitgewerkt. Wij steken nu de
hand (oor?) uit naar wie hier mee de vruchten wil van plukken.
Het publiek begint te smeken naar concerten met goed geluid. Men wenst te kunnen genieten van
muziek.Wij nodigen ‘iedereen’ uit om zich mee te engageren bij ‘GOOD-SOUND-CONCERTS’.
Contacteer ons vrijblijvend: bel 016 / 44 33 33 of mail ludo.vleugels@selv.be

Muzikale uitdagers: Ludo Vleugels, Maarten Deboes

Het is je eigen keuze, als je gaat voor de belevenis van ‘goed geluid’
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