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Je eigen CD opnemen
in een prachtige akoestiek!
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Jouw eigen muziek op CD!
Maak jij graag muziek als
amateur of professional en
droom je van een eigen CD?
Pak dan deze unieke kans
en meld je nu aan voor de Open
Opnameweken!
Tussen 17 en 29 juni 2019 kun je opnames laten
maken voor je eigen CD in de Grote Kerk in
Wildervank. Deze kerk heeft een fantastische
akoestiek en is zeer geschikt voor het opnemen
van allerlei muziekstijlen.
De geluidsopnames worden gemaakt
door technicus Arnoud van der Laan
van AE audio productions uit
Muntendam. Hij maakte eerder
opnames van o.a. ensembles uit
het Koninklijk Concertgebouw
Orkest, L’Orchestra Particolare
en de theatertour van Harry
Sacksioni. Jouw muziek wordt
dus professioneel vastgelegd.

hoe werkt het?

Je belt van tevoren met
AE audio productions om een datum
en tijd te reserveren. Er kan zowel overdag als ’s avonds worden opgenomen.
In overleg bepalen we hoeveel tijd je
nodig hebt. Stel, je wilt b.v.
een paar werken opnemen,
dan kun je daarvoor één uur
opnametijd reserveren. Op
de afgesproken dag staat
alle apparatuur al voor je
klaar. Na het inregelen
van de microfoons heb je
dan voldoende tijd om de
werken een paar keer op
te nemen.

Na afloop ontvang je een CD met daarop het
‘ruwe’ opnamemateriaal. Wil je wat meer tijd, dan
kun je ook een aantal uren of bijvoorbeeld een hele
avond boeken. Dit laatste is met name interessant voor koren en orkesten. Je kunt gratis gebruik
maken van een goede piano.

voor wie?
Voor iedereen die het leuk vindt om
alleen of samen met anderen een
professionele opname te maken. Dus
voor b.v. koren, orkesten, ensembles,
maar speciaal ook voor solisten, duo’s, singer-songwriters, organisten, conservatoriumstudenten enz.
Heb je een muzikale zoon, dochter of collega? Geef
dan opnametijd cadeau en verras hem of haar met
een eigen CD!

Wat kost het?
Eén uur opnames maken kost slechts € 47,50*. Dit
is inclusief één CD met daarop alle ‘ruwe’ opnames.
Boek je minimaal 2 uren, dan krijg je er gratis een
half uur afwerking in onze studio bij. We kunnen
deze tijd gebruiken om samen de beste stukjes
van de verschillende opnames te monteren tot de
perfecte ‘take’.
*Groepen vanaf 20 personen betalen € 65,- per uur, met een
minimum van 3 uren. Voor grote bezettingen is mogelijk extra
materiaal nodig. Bekijk de voorwaarden op www.ae-audio.nl.

Meer informatie / reserveren
Op www.ae-audio.nl vind je uitgebreide informatie
over de opnameweken. Wil je weten hoe jouw opnames kunnen klinken? Bekijk en beluister dan op
onze website fragmenten van eerder opgenomen
groepen en solisten. Er kunnen ook professionele
video-opnames worden gemaakt tegen een kleine
meerprijs. Reserveer snel jouw opnamesessie, dan
heb je de eerste keus in datum en tijd!
Bel met Arnoud van der Laan: (0598)  63 46 16.
open opnameweken

meer info op: www.ae-audio.nl

