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NOWA BIBLIOTEKA DŹWIĘKOWA

SHOW AUDIENCE ADD-Ons, CD Mixed Mode

Wyprodukowana przez nas biblioteka dźwiękowa jest wynikiem wielu lat pracy naszych
reżyserów dźwięku, realizujących wielkie widowiska telewizyjne, borykających się z niemalże
"egzystencjalnym" problemem, jakim jest dobre odwzorowanie reakcji publiczności w
przestrzeni i przeniesienie ich do formatu 5.1 surround. Zebrawszy materiały z takich sal jak
"Kongresowa", Opera Wrocławska, Teatr Muzyczny w Gdyni czy Opera Śląska, stworzyliśmy
bibliotekę reakcji publiczności, która w ręku wprawnego producenta ożywi każde show!
Przygotowana z wielką starannością, zawiera ujednolicone brzmieniowo reakcje publiczności
w sali widowiskowej. Dla wygody synchronizacji wszystkie reakcje zostały uszeregowane pod
kątem zawartości - śmiech, owacje, a także pod kątem czasu trwania. Każda z reakcji
przeszła staranną obróbkę dynamiczną i pasmową! Zatem jeśli w Waszym materiale
wystąpiły problemy z rejestracją publiczności, lub też sama publiczność jest "nieżywa" to
zawartość płyty okaże się doskonałym remedium.
Zapraszamy do posłuchania fragmentów dźwiękowych oraz do zakupu Biblioteki on-line.

Kabaret Młodych Panów w Rybniku

FLASH NEWS

Materiał został zarejestrowany podczas XVI .
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. Blisko .
trzy godzinny spektakl uświetnili swoją .
obecnością specjalnie zaproszeni goście – w .
niespodziewanych rolach wystąpili Cezary .
Pazura, Kabaret Ani Mru Mru, a także Smile. .
Materiał dźwiękowy zmiksowaliśmy do formatu DTS 5.1 i .
DD 2.0. Album DVD już wkrótce ukaże się na rynku.
Zapraszamy do obejrzenia fragmentu na naszej stronie www.

✔

Zakończyliśmy pracę nad bankiem brzmień do
znakomitego syntezatora Synplant. Sygnowany bank
zawiera 99 ambientowych brzmień oraz fx i jest już
dostępny na rynku!

✔

Zarejestrowaliśmy najnowszy recital Artura Andrusa
"Piłem w Spale, Spałem w Pile", który odbył się w
warszawskim Teatrze Syrena. Całość widowiska w
formacie 5.1 HD DTS!

MALICKI I FILHARMONIA DOWCIPU w Kongresowej
„Live in Warsaw 2012” to zapis jakości HD najnowszego programu Orkiestry. Podczas koncertu
Zespół zagrał znane wszystkim utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej, w zaskakujących i
niepowtarzalnych aranżacjach - m.in. Etiudę Rewolucyjną w wersji heavy metalowej, Carmen na
rockowo a także piękne, nastrojowe i wzruszające Belle z musicalu „Notre Dame de Paris”.
Koncert zarejestrowaliśmy w technologii HD Audio 96kHz/24bit i na płycie pojawia się w
formacie DTS 5.1 96/24 Digital Surround. Dzięki tej jakości oraz prawie idealnemu
odwzorowaniu akustyki sali Kongresowej PKiN w Warszawie oraz dynamiki koncertu, płyta
gwarantuje "żywe" uczestnictwo w spektaklu, w pełni wykorzystując zdobycze technologii
dźwięku High Definition Surround. Oprócz standardowej ścieżki stereo, na płycie Blue-Ray
umieszczono również wykonany przez nas dodatkowy mix stereo z rozszerzoną dynamiką.
Zapraszamy do obejrzenia fragmentu spektaklu na naszej stronie www.

GALAKTIKOS Kabaretu Moralnego Niepokoju
DVD "Galaktikos" to rejestracja najnowszego
programu Kabaretu Moralnego Niepokoju, który
swój premierowy materiał zaprezentował już w
ponad sześćdziesięciu miastach w Polsce, jak
również za granicą.
Spektakl został zarejestrowany w sali Teatru
Groteska w Krakowie – z racji niewielkich gabarytów
sali i związanej z tym akustyki, zrealizowaliśmy
materiał w jedynie wersji stereofonicznej.
Zapraszamy do obejrzenia fragmentu na naszej
stronie.
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Zeskanuj kod i
czytaj nasz
Newsletter w
swoim telefonie!

Przypominamy, iż wszystkie wydania
naszego Newsletter'a są dostępne z
poziomu naszej strony.
Zamów prenumeratę on-line!
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Polityka prywatności – Zasady korzystania z serwisu www.skymediapolska.eu
Serwis www.skymediapolska.eu jest serwisem internetowym firmy Sky Media Polska z siedzibą w Lublinie przy ul. Mirtowej 12.
Sky Media Polska posiada odpowiednie i niezbędne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych, w tym plików audio i video.
Publikowane w Serwisie dane pochodzą z wiarygodnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Sky Media Polska mogą być uznane za rzetelne. Sky Media
Polska dokłada również wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Dane opublikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sky Media Polska
nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie oraz przesyłanych poprzez Newsletter podlegają w
szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych
z Serwisu wymaga każdorazowo zgody Sky Media Polska.
Sky Media Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga
przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem może być formularz kontaktowy lub
moduł newsletter, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu. Dane uzyskane poprzez
wymienione formularze mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
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