
REAMPING
Reamping je proces, který routuje surový, nezprocesovaný linkový signál zpětně do kytarového
zesilovače nebo procesoru. Takhle můžeme nahrát zvuk kytary přes jiný zesilovač a vytvořit 
tak jinou charakteristiku tónu kytarového zvuku. Reamping se běžně využíva ve chvíli, kdy v 
nahrávce jako celku nesedí původní kytarový tón. 

EDITING
Audio materiál editujeme z různých důvodů. Prvním z nich je dosažení kompaktního a 
přirozeného dojmu z nahrávky prostředníctvím quantizace, například srovnáním bicích s 
metronomem. Toho lze využít i při nahrávání ostatních nástrojů včetně vokálů. Dalším z 
důvodů je odstránění nechtěného šumu, přeslechů, kliků, popů a jiných faktorů, které 
degradují výslednou nahrávku.

VOCAL TUNING
V dnešní době rádiových hitů a nátlaku velkých vydavatelství vznikl fenomén perfekcionizmu. 
Ten je spojený s určitými standardy moderních nahrávek, které mají za následek zvyšování 
požadavků na úroveň schopností muzikantů. Co si budeme povídat, lidí, kteří dokážou zpívat 
fenomenálně je málo. V muzice je přece jen vždy přítomen aspekt lidského faktoru 
nedokonalosti. Proto je někdy nutné zesynchronizovat lazení nástrojů a vokálních partů. Mimo
jiné se používají nástroje na lazení kvůli efektu, jako například robotický feeling hlasu Chrise 
Browna, nebo efekt švitoření jaké má Cher.

HUDEBNÍ PRODUKCE
Jsme schopní Vám pomoci při psaní materiálu. Nabízí se zde dvě možnosti. První je plná 
produkce, kde je kontakt mnohem osobnější, na základě organizované a osobní kooperace s 
producentem a zvukařem v širším časovým spektru (cca 1 - 3 měsíce). Druhá možnost je dílčí 
produkce, což znamená vedení a výpomoc bez větších zásahů producenta a zvukaře do 
samotné kompozice vašich skladeb.

NA JMOUT ZVUKAŘE
Máte vlastní studio? Nebo se chystáte do studia, které odpovídá Vaším požadavkům, ale 
chcete našeho zvukaře na recording? Nabízíme možnost najmoutí si našeho zvukaře pro 
nahrávaní vašeho projektu.

ARANŽE
Někdy je pro kapelu finančně obtížné mít k dispozici kvalitní vybavení a studio s vyhovující 
nahrávácí místností. V tomto jsme Vám schopni pomoci:

• s MIDI sequencingem jak profesionálních bicích, tak s piano patternama, orchestrálními



party, apod.
• napíšeme melodické linky pro backgroundové vokály na základě konzultací a představ.
• zaranžujeme a následně nahrajeme kytarové vyhrávky, harmonie a melodie a mnoho

dalších  důležitých  maličkostí,  které  vaši  hudbu  rozzáří  a  rozjasní  jak  zvukově  tak  i
prostorově.

KONZULTACE
Máte-li projekt a uvažujete o nahrávaní, a přitom chcete mít jistotu správneho postupu již od 
začátku, neváhejte nás kontaktovat. Náš producent a zvukař vám zodpoví vaše dotazy a 
dopodrobna s vámi rozebere to, jak dosáhnut co nejlepšího výsledku nahrávání a následné 
postprodukce. Konzultace jsou také součástí všech námi poskytovaných služeb.
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