
W kainie profes|onalnych dŹwięltów
Aby zapewniĆ oprawę niemalże każdej imprezy niezbędne jest odpowiednie nagloŚnienie.

Specjaliści zajmujący się nagłośnie-
niem żariują często, że jest to element
el.entu tak ważny, jak nieskazitelnie
cz5'sĘl obrus na uroczystej kolacji _ je-

żeli idealnie spełnia swoją fuŃcję wta-
pia się w kompozycję tak bardzo, że
nien-ralże go nie zauważamy. Wystarczy
fednak tylko niewielka skaza, a kazdy
uczestnik spotkania zwroci na nią uwa-
gę' Podobnie jest z naglośnieniem. Chy-
ba kźdy organizator spotkał się niejed-
nokrotnie z tak nvan5,łr'ri ,'zaldóceniami
technicznJ,łni".

- Najlepszą drogą do uzyskanla pra-
rridłowego nagłośnienia imprezy jest
skorzystanie z usług zaufanej, do-
*i'iadczonej i kompetentnej firmy na-
g:łośnieniowej, która po przeprowadze-
niu dokumentacji technicznej odpo-
rr_iednio dobierze poszczególne kom-
ponenty niezbędne do zrealizowania
rrr'darzenia w dan5,łr-r miejscu _ mówi
\\bjciech I(osiorek technical manager
Brill AV Media.

Kolumny pelne dzwiękÓw
Jednymi z ważniejszych elementów

nagłośnienia, od razu kojarzący się z tą
temĄĘ są bez wątpienia tak zwane
kolurmy. Wybór głośników jest w dzi-
:iejszych czasach niemalże nieograni-
czony. organizatorzy mają do wyboru
przeróżne wielkości, moce i uldady ko-
lunm. Wybierając odpowiednie nagło-

śnienie warto wziąć pod uwagę wiele
czynnilów Nawet przygotowując nie-
wielki event trzeba lłlredzieć doldadnie
do czego posłużyć ma dane nagiośnie-
nie, jakle ma spełniać potrzeby i w za-
leżności od tego poszukaĆ odpowied-
niego sprzętu. 'Nagłośnienie jest wła'
ściwie podstawow],łn elementem za-
równo małej konferencji jak dużego
eventu. Musimy jednak rozróżnić na-
głośnienie stricte korrferencf ne: mikro-
fon i dwa głośnil<toraz nagłośnienie, na
którym ma ,,zagaĆ" nawet mała kape_
la. To dwa różne svstemv mówi Rafał
Mrzygłocki z hrmy Aram. Decydując
się na wybór odpowiednich kolumn nie
należy kierować się zwylde ich wielko-
śclą. Zwtaszcza w dzisiejszych czasach
konstruktorzy sprzętu nagłośnieniowe-
go Są w stanie wyprodukować napraw-
dę mocny sprzet, da;'ący bardzo dobrą
jakość dńvięku, który ma naprawdę
niewielkie rozmiary. Chociaż w da1-

sz5łn ciągu zduzają się systemy nagło-
śnieniowe, które przewozi się kilkoma
TIR-ami. oprócz wielkości organizato-
rzy py,tajątalże o iiość kolumn, jaka bę-
dzie potrzebna aby odpowiednio nagło-
śnić salę. Najważniejszym parametrem,
jalci należy brać pod uwagę nie jest wiel-
kośĆ, czy moc kolumn, ale poziom SPL,
czyli tak zwane wypełnienia dńviękiem
w stosunl<u lnl/1w.

Ifulejna decyzja zlviązana z nagło-

śnieniem, przed ldórą staje organizator
to wybór systemu tradycyjnego lub
wy'równanego liniowo, czyli konstruĘi
typu Line Array. - To co na pewno mu-
simy wiedzieĆ na temat uĄwanego ze-
stawu glośników to między innymi czy
będzie to zestaw ldasyczny, lrtóry 1oga-
Iymicznie ĘĄraca swoją energię rł
IunĘi odległości czy też bardzo popu-
larny w ostatnich latach zestaw liniowy,
który z kolei wi,trąca energię dńvięku
liniowo w funĘi odległości. |{azde z
rozwiązń ma swo1'e wady i zalety i tyl-
ko od zaistniałych warunków zależy,
l<Jróre z rozwiązań lepiej sprawdzi się w
danej sytuacji. Dla przyldadu nagła_
śniając dużą halębądż też terenna wol-
n5,m powietrzu powinnismy wybrac ze-
staw liniowy. który zaperł"ni nam bar-
dziej równomieme pokrycie dzrłriękiem
danej przestrzeni. Należy jednak pa-
miętaĆ, że taki system powinienbyć za-
instalowany odpowiednio wysoko i za-
wierać odpowiednio dużą i1ość poje-
dynczych kolumn głośnikowych w celu
zrealizowania postawionych przed nim
zadań.W przrypadku mĄch przestrzeni
gdzie jest nisko i odlegiość od sceny do
ścian jest niewielka zdecydowanie le-
piej sprawdzi się zestaw klasyczny, na
pracę 1dórego znacznie mniejszy \ĄpłiĄ,V
będą miały te olroliczności _ mówi Woj-
ciech I(osiorek technical manager Bri1l
AV Media.

GloŚniki to nie wszystko
Należy jednak pamiętać, że same ko-

lumny to nie jedyny element nagłośnie-
nta.W zależności od miejsca, oraz efek-
tu jaki chcemy uzyskać warto poświęcić
takze więcej uwagi wyborowi innych
elementów. Jednym z ważniejszych mo-
że być dobór odpowiedniej sceny. ChoĆ
pozomie nie Ęarzy się ona z syste-
rr-rem nagłośnieniow}łn jej wybór jest
niezwylde istotny. Zwłaszcza w przy-
padku organizowania konceńu scena
jest niemalże lduczow1łn elementem.
Bardzo często również, (choć nie jest to
bezwzględną regułą) scena jest syste-
mem montażow1łn całego nagłośnie-
nia. rvar1o więc aby wybór oĘdwu ele-
mentów odbyr,vał się synergetycznie.
Firmy zajmujące się produkcją i monta-
zem sceniczn1nn bardzo często oferują
l<ornpletne systemy, w sldad których
rvchodzą Scena z zadaszeniem, tak
ni'ane stacki do podwieszenia kolumn
oraz zadaszone stanowisko realizato-
ńrrl Takie rozwiązanie ma wiele plu-
sórr. gd5'ż rł'szystkie części od jednego
producenta będą do siebie pasować a
tałże nlozna dostać je w lepszej cenie.
nlź rr przrpadku. gdy każdy z elemen-
tórt' zanlarrianr' b1'łb5' u irrnego produ-
cerrta' \a1rviecej ploblernÓu, może

przysporzyć wybór odpowiedniego
wzmacntacza. oczywtścle jedną z waż-
niejszych jego cech jest moc, ale nie
oZnaCZa to bymajmniej. że wzmacniacz
o największej mocy będzie najlepszy.
Wszystko zależy od pomieszczenia, któ-
re chcemy naglosnic. W opisie wzmac-
niaczy można zna|eźĆ takze inlbrmacje
o rezystancji, która mówi o Ę'm jaką
moc da"r-ry wzmacriacz może dostar-
czyc do glośnikow. Jeżeli w programie
wydarzenia jest koncer1 zespołu naj-
ważniejszym elementem nagłośnienia z
pun1du widzenia aĘstów jest odsłuch.
Informacje na jego temat, jak róvnież
na temat innych wymagań artystów do-
Ęczących między innymi nagłośnienia
można zna]eżĆ w riderze technicznym
każdego zespołu. Należy pamiętać, że
najczęściej rider stanowi część umowy
między organizatorem a występującym
zespołem, posiada więc moc prawną i
należy go bezwzględnie pruestruegać'

_Tizeba pamiętać aby rodzaj systemu
skonsu1towaĆ z wybrana kapelą. |est
wiele doskonałych systemów audio
oraz konsolet a1e musimy też pamiętać
o indyr,vidualnych prel'erencj ach realiza-
torów i zespołów. Dobrze dopasowany
system to l<rólszy czas strojenia. mniej
stresów i łatwiejsza praca dla realizato-
ra _ mówi Ratał Mrzygłocki z Aram.

Światowy standard
okazuje się, że w przypadku nagło-

śnienia rył-rek po1ski nie ustępuje w ni-
czym światowyn'r nowościom. Więk-
szość liderów branży niemalże chwilę
po premierach światowych jest w stanie
wlączyc do swojej oferty najnowocze-
śniejszy sprzęt. oczyr,viście istnieją tak-
że mniejsze firmy, których oferta nie
jest aż tak urozmaicona, war1o ta]<ze

nnóciĆ uwagę, że nie w kźd1łl even-
cie mozna wykorzystac najnowocze-
śniejsze ltolumny. wzmacniacze czy
miksery. Jednak nie tylko sprzęt świad-
czy o światowym poziomie rynku na-
głośnieniowego w Polsce. okazuje się
bowiem. że również specjaliści pracują-
cy w tej branzy, dzię1ri międzynarodo-
w1nr szkoleniom i obsługiwaniu wielu
imprez w niczym nie usrępują swoinl
zagr anicznyrrn kolegom. Mimo wszyst-
ko mozna jednd< zauważyć nie ty1ko
podobieńsnva. ale tal<ze i różnice po-
między PolsĘ a Zachodnią Europą, czy
Stanami Zjednoczonyrni. _ Pod wzglę-
dem kompetencji obsługi technicznej
nie mamy się czego ws$dzić, a wręcz
polscy technicy uważań sąza czołówkę
światowąw opinii wielu zachodnich ze-
społów i agencji produkryjnych. Pod
względem jakości sprzętu rodzimefirm5'
nie ustępują znacząco zachodnim kon-
kurentom, ponieważ stale trz5,łnają ręl<ę
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