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1. WA
AT IS : MID
DI ?

aar in een digitale
d
mu
uziek studiio."
"MIDI is onmisba
"MIDI is al 30 jaa
ar oud, ma
aar wordt vvandaag dee dag nog zeer intensiief gebruik
kt door
miljoen
nen produccers over de
d hele werreld."
"Eigenllijk is het gewoon
g
gew
weldig!!"
"Maar
r wat is MIDI
M
nu precies
p
en
n wat mo
oet je er eiigenlijk m
mee?"
DE TH
HEORIE:
Midi sttaat voor Musical
M
Instrument D
Digital Interface en is
een vorrm van dig
gitaal comm
municeren tussen
elektronische mu
uziekinstrumenten. Jee kunt ook
k zeggen;
het is d
de taal die o.a.
o vele ke
eyboards en
n computeers
kunnen
n spreken en
e verstaan
n. Het sign
naal waarm
mee
gecomm
municeerd
d wordt, bestaat zoalss bij een geewoon
keyboaard, niet uitt audio ma
aar uit com
mmando's.
Zo kan een MIDI-keyboard een comm
mando geveen aan een
VSTi (V
Virtueel Instrument) in een com
mputer. Dee
commaando kan bijvoorbeel
b
d zijn; "Sp
peel een C3
3-noot", "Se
electeer dee volgende
preset"", "Voeg vib
brato toe", "Bespeel d
de C3-noott op een x-v
volume", ""Draai de PanP
knop naar links" etc etc...
De officciële type commando
c
o's die MID
DI kan verssturen zijn; Note-On,, Note-Off,,
Control Change (CC), Progrram Changge, Pitch Beend, Afterttouch, Polyy-Aftertoucch en
System
m Exclusivee. In dit arttikel gaan w
we daar nieet verder op
o in, want daar zou je
j
namelijjk een heell (dik) boek
k mee kun
nnen vullen
n.
Nu even naar het praktisch toepassen
n van MIDII.
MIDI IIN DE PR
RAKTIJK:
Je kuntt je MIDI-iinstrumentt (in de meeeste gevalllen een key
yboard) aaansluiten op
o je PC
via MID
DI kabels, via een US
SB-kabel off zelfs draa
adloos (met speciale aapparatuur). Als
je je MIIDI-keyboa
ard hebt aa
angesloten
n op de com
mputer, zou
u je bijna aalle instrum
menten
die je jee kunt bedenken, besspelen mett behulp va
an een MID
DI-keyboarrd. Je hoeft
ft dus
(gelukk
kig) niet peer se alle in
nstrumenteen apart tee leren besp
pelen. Weeet je hoe lan
ng het
duurt vvoordat je eindelijk
e
ee
en acceptaabel geluid krijgt uit een
e Saxofooon of een Viool.
V
Dit is m
met MIDI geen
g
enkel probleem.. In je DAW
W (Digital Audio
A
Worrkstation),
bijvoorrbeeld Cubase, Logic,, FL Studio
o of Pro To
ools, selecte
eer je een iinstrumentt. Nu
kun je m
met je MID
DI-keyboarrd dat instrrument beespelen. Je hoeft dus eeigenlijk alleen
a
maar k
keyboard tee leren spellen ;)
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Je zou dus in wezzen, alleen met een laaptop
en een klein MID
DI-keyboard
d, een helee
track ku
unnen com
mponeren / producerren.
Daar heeb je tot eeen zekere hoogte
h
geen
n
studiorruimte voor nodig.
"Maa
aruh, ik begrijp nu
u dat MID
DI
heel h
handig en
n ook bela
angrijk iss.
Dan za
al het we
el duur zijjn of niett???"
Nee, dat is het mooie
m
van MIDI.
M
Je heebt onder de
d €100,- al
a een helee ruime keu
uze uit
verschiillende MID
DI-keyboards. Daarn
naast hoef je
j het keyb
board alleeen nog maa
ar aan
te sluiteen op je PC
C en in de meeste
m
gevvallen krijg
g je de kabe
els al gratiss bij je key
yboard.
Fijn tocch!?
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2.
2 WA
AT IS : DAW
W?

Als je b
begint als producer,
p
ga
g je de afk
korting DA
AW ontzetttend vaak ttegenkome
en. Het
is dan o
ook van weezenlijk bellang om zo
o vroeg mo
ogelijk te le
eren wat prrecies een DAW
D
(Uitsprraak; Dahh
h (US) , of Dohh
D
(UK))) is.
DAW iss een afkorrting en sta
aat voor Diigital Audio Work
kstation. Oftewel; een
e
softwarre program
mma waarm
mee je audiio kan opn
nemen (recorden), aan
anpassen (e
editen)
en afsp
pelen. Rond
d de jaren '80 waren ze al bezig
g met het ontwikkelen
n van softw
ware
om mu
uziek mee te
t producerren. In de aafgelopen 30 jaar is er
e veel veraanderd. De
e
nieuwsste DAW's die
d je vand
daag de dagg kan kopeen, zijn niet meer te vvergelijken
n met de
DAW's uit de jareen '80.

DE M
MEEST GEBRUIK
G
KTE DA
AW’S :
- Applee Logic (alleeen beschikbaar voor Mac OSX)
X)
- Steinb
berg Cubase
- Avid P
Pro Tools
- Ableto
on Live
- ImageLine FL Studio
S
- Propeellerhead Reason
R
Een aan
ntal discusssies die op
p het intern
net in grotee getale terrug te vind
den is, is de
e
volgend
de:
"Wat iis de bestte DAW?"
" & "Welk
ke DAW moet
m
ik kiiezen?"
In wezeen is het veerschil tusssen de DAW
W's op tech
hnisch geb
bied minim
maal. De
verschiillende fabrrikanten doen
d
hun uiiterste best om zich te
t ondersch
heiden van
n de
concurrrentie, en er
e zijn dan
n ook wel w
wat verschilllen tussen
n de DAW'ss, maar het aller
belangrrijkste bij het
h kiezen van een geeschikte DA
AW is het volgende:
v
jje wil een DAW
D
die voo
or jou gema
akkelijk te begrijpen is, waarmeee je snel tot het gewe
wenste resultaat
komt en
n waar je vooral
v
graa
ag mee werrkt. Dat laa
atste is welllicht nog h
het aller
belangrrijkste. Mu
uziek produ
uceren mo et in basis leuk zijn, anders
a
is h
het moeilijk
k om je
creativiiteit los te laten op je
e nieuwe prroject.

TIP: O
Om er achtter te kome
en met wellke DAW jiij het liefst werkt, is eer bijna alttijd wel
een graatis probeeer-versie (trrial) te vin den. Wij adviseren dan
d ook om
m verschille
ende
DAW's uit te prob
beren. Je zult merken
n dat bijna
a iedere DA
AW ongeveeer hetzelfd
de
werkt een kan, ma
aar dat gebrruiksgemaak en plezieer het verscchil gaat m
maken in je
e keuze.
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3.. WA
AT IS : WAT
TT ?

heid "Wattt" is misschien wel ééén van dee
De eenh
meest o
onjuist geb
bruikte term
m in de au diowereld..
Missch
hien herken
n je het well? Je buurjjongen heeeft
al zijn vvakantiegeeld gestopt in het tun en van zijn
n
geluidsssysteem in
n zijn sporttauto. Trotts laat hij jo
ou
de nieu
uwe installa
atie zien en
n zegt : "Da
at ding ga
aat
kneiterrhard man
n!! Er zitten
n 2x 1000 Watt
speakers in!". Je knikt beve
estigend naaar je
buurjon
ngen, maar denkt : "W
Watt? Watt moet ik
daar no
ou mee?".
Inderd
daad. Wat moet
m
je daar nou meee?

EVEN
N DE FE
EITEN OP
P EEN R
RIJTJE :
- Wattt is een een
nheid die "v
vermogen
n" aangeeft, vernoem
md naar dee schotse
ingenieeur James Watt.
W
- Als W
Watt het "veermogen" aangeeft,
a
w
wat geeft da
an "volume
e" aan? Vo
olume van
n geluid
wordt aaangegeven
n in de een
nheid Deciibel. (dB)
- Een sp
peaker pro
oduceert ze
elf geen gelluidsvermo
ogen, dat doet
d
een ve
ersterker
r
(amplifier / am
mp). De Wa
att van een
n speaker geeft
g
alleen
n de belasttbaarheid
d aan.
Ofteweel, wat de sp
peaker van
n de verstek
ker aan ka
an qua verm
mogen, zon
nder door te
t
brandeen. (Fire in the hall!!!!!!) Let er d
dus op dat je je speak
ker met min
nder Watt niet
beschad
digd, wann
neer je deze aansluit op een verrsterker me
et meer Waatts.
- Belan
ngrijke Wattt-eenhede
en voor een
n versterk
ker zijn: RM
MS (het veermogen dat
d een
versterrker kan levveren over een lange periode) en
e Peak (he
et vermogeen dat een
en kort tijd
dsfragmentt)
versterrker kan levveren in ee
- Belan
ngrijke Wattt-eenhede
en voor een
n speaker
rs zijn: Nom
minal Pow
wer (het verrmogen
dat een
n speaker aankan
a
ove
er een langee periode) en Peak Power
P
(het vermogen
n dat
een speeaker aank
kan in een kort
k
tijdsfrragment)
- Vraagg: Klinken een
e versterrker en speeaker die ieeder 100 Watt
W aanku
unnen, ook
k 10
keer haarder dan een
e versterrker en speeaker van 10
1 Watt? Antwoord: N
Nee. Zo sim
mpel is
het niett. 100 Wattt kan 2x ha
arder klink
ken dan 10
0 Watt. En 1000 Wattt is weer 2x
x
harder dan 100 Watt.
W
Maarr let op: hett gaat dus uiteindelijk
u
k om dB's!!
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- Je kun
nt het volu
ume (dB) dat
d een verssterker en speaker ka
an produceeren ook ze
elf
bereken
nen met dee volgende
e formule : dB SPL = 10*log(Am
mp Watts) + Speaker dB
Rekenvvoorbeeld 1 : Een com
mbinatie vaan een verssterker van
n 100 Wattt + Speakerr die
100 dB
B kan produ
uceren = 10
0*log(100)) + 100 = 120
1 dB
Rekenvvoorbeeld 2 : Een com
mbinatie vaan een versterker van
n 10 Watt + Speaker die 100
dB kan
n producereen = 10*log
g(10) + 100
0 = 110 dB
B
- Als je een indica
atie wilt van hoe hard
d nou eigen
nlijk HARD
D is, checkk dit:
Een stillle kamer = +/- 20 / 30 dB
Gespreek = +/- 40
0 / 60 dB
Auto = +/- 60 / 80
8 dB
Snelweeg = +/- 80
0 / 90 dB
Drilboo
or = +/- 10
00 dB
Discoth
heek = +/-- 100 dB
Rockco
oncert = +//- 105 dB
iPod op
p zijn max volume = +/- 115 dB
B
Geweerrschot = +/+ 140 dB (vandaarr die
kopteleefoons mett demping!)
- Als je wilt weten
n wat ongev
veer aanvo
oelt als 2x zo
z hard, da
an kun je aaanhouden
n : +10
2 zo hard.
dB voellt aan als 2x
- 0 dB iis completee stilte (ko
omt haast n
niet voor!) en +/- 120
0 dB is de p
pijngrens.
- Volgeens de Arbo
owet mag je, zonder ggehoorbesccherming, (max) 8 uu
ur werken in een
omgeviing waar geeluid op ee
en volume van 80 dB
B klinkt. Me
et 83 dB iss dat nog maar
m
4
uur. En
n bij 86 dB nog maar 2 uur etc eetc. Plus 3 dB is dus de
d helft van
n de tijd. In
I een
discoth
heek mag jee volgens de
d Arbowett maar 5 minuten
m
sta
aan. ;)
- Vraagg: "Ik kan op
o de webssite van Baxx Shop nieet vinden hoeveel dB bbijvoorbee
eld de
KRK R
Rokit 6 aank
kan. Klopt jullie theo
orie wel?" Antwoord:
A
Jazeker. O
Op de website van
KRK zeelf staat na
amelijk well gewoon h
het Maximu
um dB, nam
melijk 107 dB. Even zoeken
z
en je viindt het weel. Het is so
owieso slim
m om altijd
d de exacte gegevens op te zoek
ken op
de website van dee fabrikantt.
or dit artikeel, de term
m WATT iets minder vaak onjuiist
Zo, we hopen datt mede doo
wordt ggebruikt. Wat
W had de
e buurjongeen met zijn
n sportauto
o dan beterr kunnen zeggen?
z
Missch
hien dit: "D
Dat ding ga
aat kneiterrhard man
n!! Hij prod
duceert ma
aar liefst 14
40
dB!" Alls dat ECH
HT zo is, zorrg dan dat je niet in de
d buurt be
ent zodra h
hij een CDttje
opzet. 1140 dB is ongeveer
o
net zo hard als een opstijgend vlliegtuig en ligt ver bo
oven de
pijngreens van ong
geveer 120
0 dB. Niet h
heel lekkerr voor je or
ren dus ;)
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4.. WA
AT IS : SAM
MPLE RATE
R
& BIT
T DEP
PTH

Als digiitale musicc producerr kom je al snel in con
ntact met de
d termen S
Sample
Rate een Bit Dep
pth. Deze termen
t
wo rden vaak als ingewikkeld ervaaren en worrden
ook nogg eens regeelmatig door elkaar ggebruikt. Vanaf
V
vanda
aag hoef jijj die
fouten niet meerr te maken,, want je heebt LesinP
Produceren
n en wij doeen ons uite
erste
best om
m het zo go
oed mogelijjk aan je uiit te leggen
n.. Dus, her
re we go!
Als digiitale musicc producerr werk je 99
9% van je tijd
t met je computer of laptop. Om
met een
n computeer geluiden op te nem
men en te bewerken, dient
d
het geeluid te
worden
n vertaald
d naar de digitale
d
taaal die een computer
c
begrijpt,
b
naamelijk "biinaire
codes" (met al diee nullen en
n eentjes).

SAMP
PLE RAT
TE
Een film
m is in werrkelijkheid
d een hele sserie
van foto's die aan
n elkaar zijn
n geplakt, d
die
vervolggens door onze
o
hersen
nen wordeen
geïnterrpreteerd als
a een bew
wegend beeeld.
Zo werk
kt dat met digitale au
udio ook
ongeveeer. Digitalee audio is in
i principee een
reeks vvan snapsh
hots, die door
d
onze
herseneen wordt ervaren
e
als een contin
nu
geluid. Hoe vaak er snapsho
ots worden
n
genomeen van de audio,
a
druk
kken we uiit
in "Sam
mple Rate". Hoe ho
oger het aaantal
snapsh
hots dat wo
ordt genom
men, hoe
gedetaiilleerder heet resultaat. In de weereld
van diggitale audio
o recording
g zijn/wareen
44.1kH
Hz en 48kH
Hz de meestt
voorkomende Sam
mple Ratess. "Maar w
waar
staat 44.1kHz nou
u precies voor?",
v
hoo
or ik
je denk
ken!
44.1kH
Hz staat voo
or 44.100 "snapshots
"
s" die word
den genomen Per Se
econde. Biij
48kHz zijn dat du
us 48.000 "snapshotss" Per Seco
onde. Vand
daag de daag kom je
geluidsskaarten teegen die reccordings o ndersteunen van ma
aar liefst 96
6kHz of zellfs
192kHzz. Dat zijn dus respecctievelijk 9
96.000 en 192.000
1
"snapshots" Per Secon
nde.
Oke, evven tot zovver, want ik
k weet gewo
oon dat je op dit pun
nt een aantaal vragen in
i je
hoofd h
hebt. Eens kijken of wij
w je vrageen gelijk ku
unnen bean
ntwoorden
n:
Vraag 1: Als mijn geluidsk
kaart bijvoo
orbeeld 96
6kHz recor
rding ondeersteunt, waar
w
kan ik d
dat dan in
nstellen?

8

www. lesinproduce
eren.nl

Hett “WAT IS?” Boek – 20 Beelangrijke te
ermen voor Music
M
Produccers

Antwo
oord: In Cubase
C
kun
n je de Sam
mple Rate in
nstellen on
nder Projecct -> Projecct
Setup. In Logic X doe je dit onder Filee -> Project Settings ->
- Audio.
Vraag 2: Is het verschil
v
tusssen 44.1kH
Hz en 96kH
Hz hoorba
aar?
Antwo
oord: Het verschil tu
ussen 44.1k
kHz en 96k
kHz is vrijw
wel niet te horen.
Vraag 3: Als wijj 92kHz nieet als "beteer" ervaren
n/horen, wat
w voor nu
ut heeft heet dan?
Antwo
oord: Om deze vraag
g te beantw
woorden, in
ntroducere
en we een n
nieuwe term
m,
namelijjk de "Nyq
quist Frequ
uentie". Sim
mpele uitleeg : Mensen
n kunnen iin het algem
meen
frequen
nties horen
n van 20Hzz tot 20.00
00Hz (=20
0kHz). Als je
j geluidsbbron van 20
0kHz
wilt opn
nemen, mo
oet je een Sample
S
Raate hebben van minim
maal 40kH
Hz. De "Nyq
quist
Frequeentie" van de
d Sample Rate 40kH
Hz, is in ditt geval duss 20kHz. In
n deze setu
up is
20kHz dus de hoo
ogste frequ
uentie die k
kan wordeen opgenom
men met eeen Sample Rate
van 40k
kHz. Somm
mige muzie
ekinstrumeenten zoud
den een ho
oger bereikk hebben da
an ons
gehoorr (20kHz). Volgens
V
so
ommigen iss het belan
ngrijk om deze
d
instru
umenten zo
o goed
mogelijjk op te neemen, ook al
a bevatten
n deze instrrumenten frequentiees die we in
n eerste
instanttie niet direect horen, maar welliicht wel ku
unnen voele
en/ervaren
n. Als je ditt wilt
bereikeen, moet jee deze instrrumenten d
dus op een
n hogere Sa
ample Ratee opnemen
n.
Vraag 4: Waaro
om zouden we niet geewoon allees opnemen
n met een zzo hoog
mogelijjke Samplee Rate?
Antwo
oord: Een van de red
denen is daat hoe hogeer de Samp
ple Rate, hooe hoger de
d
opslagrruimte. Alss je met een
n Sample R
Rate van 48kHz voorr een paar sseconde au
udio
bijvoorrbeeld 5mb
b aan opsla
agruimte no
or dezelfde paar secon
nde in
odig hebt, heb je voo
192kHzz maar lieffst 4x zovee
el opslagru
uimte nodig
g, 20mb du
us.
Vraag 5: Maar harddisks
h
zijn
z heel errg goedkoo
op, dus dat moet toch
h geen pro
obleem
zijn?
Antwo
oord: Dat klopt, hard
ddisks zijn
n tegenwoo
ordig erg go
oed betaalbbaar. Het
antwoo
ord ligt in de
d capacite
eiten van jee analoge opname/af
o
fspeelappar
aratuur. De
eze
kunnen
n namelijk niet altijd hele hoge frequentiees aan. Som
ms klinkt h
het resultaa
at zelfs
slechter met een hogere
h
Sam
mple Rate,, omdat er een soort van
v distorttion klinkt in het
frequen
ntiegebied dat het ap
pparatuur W
Wel kan afs
fspelen.
Vraag 6: Wat moet
m
ik nou kiezen?
Antwo
oord: De keuze
k
ligt in
n wezen biij jou zelf als
a recordin
ng engineeer / produccer. Een
CD (diee platte ron
ndje schijfjjes die ze vvroeger verrkochten ;) ) , werkt in
n 44.1kHz. Een
MP3/S
Stream werrkt vaak oo
ok in 44.kH
Hz. Voor vid
deo wordt standaard
d 48kHz ge
ebruikt.
Voor D
DVD's & Blu
u-Ray DVD
D's wordt 9
96kHz gebrruikt. Dus, the choicee is up to you!
y
EXTRA
A TIP: Je kunt opna
ames altijd
d downgrad
den (dus de
e kwaliteit//sample ra
ate
lager m
maken) maa
ar nooit up
pgraden. ;))
Zo, dan
n gaan we nu
n weer ev
ven verder met ons veerhaal..
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BIT D
DEPTH
Waar S
Sample Ratte verticale
e
"snapsh
hots" maak
kt, is Bit
Depth
h gebaseerd
d op
de reso
olutie (sch
herpte van
n de
vertalin
ng). Simpeel gezegd; hoe
h
hoger d
de Bit Deptth van de "digitale
"
vertalin
ng", hoe sc
cherper het
h
"vertaaalde" resulttaat is. Hett
resultaat is bij een
n hogere Bit
B Depth
een mo
ooie vloeien
nde golfvorrm. Je
kunt du
us wel 44.1100 "snapsshots"
maken met de Sa
ample Rate, maar
als de rresolutie (B
Bid Depth)) niet scherrp genoeg is,
i is het re
esultaat nogg steeds ge
een
vloeien
nde golfvorrm. Bit Dep
pth heeft d
daarnaast ook
o te make
en met hett dynamis
sch
bereik
k. Met elkee +1 Bit, komt er een d
dynamisch
he bereik van +6dB bbij. Zo heeft
ft een
Bit Dep
pth van 16B
Bit, een dynamisch b
bereik van 96dB
9
en 24
4Bit heeft eeen dynam
misch
bereik vvan 144dB
B. Voor CD''s gebruik jje 16Bit en
n voor DVD
D's gebruikk je 24Bit.

SAME
EN OPG
GETELD
We hop
pen dat je nu
n snapt wat
w Samplee Rate is en
n wat Bit Depth is en daarbij oo
ok het
verband ziet. Om
m het verban
nd
l
zien,
nog ietss beter te laten
hebben
n we deze foto
f
op inte
ernet
gevond
den.
Je kuntt het volgen
nde onthou
uden
om Sam
mple Rate en
e Bit Dep
pth uit
elkaar tte houden::
Samplle Rate (k
kHz) geefft het aan
ntal snapshots aan
n per seco
onde, en Bit
Depth
h (bit) geef
eft aan ho
oe scherp
p (resoluttie) deze snapshot
s
ts uiteind
delijk
worde
en.
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5.
5 WA
AT IS : FAS
SE ?
In dit aartikel beha
andelen we
e de term ""Fase" (en
ng : Phase
e).
Fase k
kan bij het recorden
r
/ mixen voo
or ernstigee probleme
en zorgen. Het is daarom
belangrrijk om te weten
w
wat Fase preciies is. Gelu
ukkig heb je
e daar LesiinProduceren
voor. O
Om Fase te begrijpen,, moet je eeerst de bassis weten van wat gelu
uid preciess is.

WAT IS GELU
UID ?
Geluid
d is ; een klleine veran
ndering in
n de luchtdrruk, die zicch door dee lucht voorrtplant.
Een gelluidsbron veroorzaak
v
kt veranderringen in luchtdruk die
d zich alss
een gelluidsgolff door luchtt voortbew
wegen. Zo’n
n geluidsgo
olf noemen
n we in de
audiotaaal ook well een "Wav
veform".
Er zijn verschillen
nde soorten "Wavefo
orms" zoalss we die bijj het artikeel LFO al kort
k
n benoemd
d. Zo heb je
e bijvoorbeeeld de Sinee-Wavefor
rm, de Tria
angle-Wav
veform,
hebben
de Saw
w-Waveform en de Sq
quare-Wav
veform. Deeze verschiillende "W
Waveforms"
kunnen
n door bijvvoorbeeld een
e synthessizer worden opgewe
ekt. Veel veette soundss die je
hoort in
n Dance-m
muziek zijn in basis geebaseerd op
o deze soo
orten "Wavveforms".
Een "W
Waveform" kan versch
hillen in vo
orm (Waveeforms), sn
nelheid en vvolume.
De snellheid waarrmee een "W
Waveform
m" door de lucht
l
gaat, drukken w
we uit
in Her
rtz (Hz). Het
H volume
e waarmee de "Wavefform" doorr de lucht ggaat, noem
men
we am
mplitude en
n wordt uitgedrukt in
n Decibells (dB’s). De
D mens kaan geluidsg
golven
horen vvan 20Hz tot
t ongevee
er 20.000H
Hz (ook weel 20kHz genoemd).
g
Maar w
wat wil 20H
Hz nou pre
ecies zeggen
n? 20 Hz
beteken
nt dat er 20 geluids
sgolf-cycllussen heebben
plaatsg
gevonden in
i 1 secon
nde. Als je naar de foto
hiernaaast kijkt, ziie je hoe 1 Hz
H er uit ziiet. Hoe Hoger
H
het aan
ntal cyclusssen per secconde, hoee Hoger wij
ij de
toon errvaren. Heet voorbeeld van 20H
Hz is dus eeen
lage baas-toon.
Oke, w
we gaan weer
w
even
n terug na
aar Fase.
Fase heeeft te mak
ken met "W
Waveforms"" en dan met
m name de
d timing d
daarvan. Als
A je
praat o
over Fase heb
h je het altijd over 2 (of mee
er) "Wavefforms". De relatie in timing
t
tussen bijvoorbeeeld 2 "Wav
veforms" beepaalt of ieets IN- of UIT-fase
U
is.. Als 2 iden
ntieke
"Wavefforms" op exact
e
hetze
elfde mom
ment beginn
nen, noeme
en we dit IIn-fase (en
ng: InPhase). Het resu
ultaat van 2 identiekee "Waveforrms" die tegelijk begin
innen, is da
at deze
n. Zo is het resultaat d
dus 2x zo hard.
h
Als 1 van de 2
elkaar vversterken
identieke "Wavefforms" 180 graden veerschilt (du
us later beg
gint), noem
men we dit Uit11
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fase (eeng: Out of
o Phase). Dit resulteeert in stiltte. Yep, je hoort
h
het ggoed. We horen
h
dan vrij
ijwel Niets en dat is een
e probleeem uiteraa
ard!
Dat we dan niets horen, kom
mt omdat o
op het mom
ment dat
"Wavefform" #1 omhoog gaa
at, "Wavefo
orm"#2 deezelfde
helling omlaag ga
aat. Hierdo
oor heffen zze eigenlijk
k elkaar op
p
en dat rresulteert in
i stilte. Wanneer
W
je 2 verschilllende
"Wavefforms" mett elkaar combineert, creëer je eigenlijk
e
ee
en
nieuwee (soms vreeemd uitzie
ende) "Wavveform". Voor
V
een
beter viisueel beelld van de hierboven
h
o
omschreveen situatiess,
zie de ffoto hierna
aast.
Je kuntt je dus voo
orstellen dat
d wanneeer je in je productie ge
eluiden op
p elkaar aan
n het
stapeleen bent (terrm: layeriing), je te m
maken krijjgt met Fasse. Als je biijvoorbeeld
d2
Kickdru
ums met ellkaar comb
bineert, ku
un je last krrijgen van Fase-prob
blemen.
Voor diit probleem
m heb je bijjvoorbeeld
d in Cubasee de
Fase-kn
nop (zie fo
oto hiernaa
ast), die de "Waveform
m" als
het warre 180 gra
aden (een
n 1/2 cyclu
us) omkeeert.
Wanneeer iets duss uit-fase iss, kun je op
p deze knop
p klikken
en dan is het resu
ultaat in de
e meeste geevallen weeer infase.

ht in eerste
e instantie ingewikkeelde
Oke, heet is wellich
materiee om het meteen
m
te sn
nappen. D
Dat geeft ech
hter niet.
Lees heet desnood
ds een aanttal keer doo
or en experrimenteer zelf in jouw
w DAW.
"Practice makes Perfect!"
P
;)
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6. WAT
W
IS : CLIPP
C
ING ?
Hard
d, hard
der, nog
g harde
er.... KRAAK
K
!!!!
In dit aartikel staa
an we stil bij de basis van het on
nderwerp "Clipping
"
g". "Clippin
ng" is
iets datt bij beginn
nende prod
ducers vaak
k voor kom
mt, maar so
oms voor oonduidelijk
kheid
zorgt.
Wat is "Clipping"" precies? Is
I het geweenst? Is heet iets dat te
t voorkom
men is? Alle
e
orden op deeze vraag vind
v
je hierronder.
antwoo

WAT IS CLIP
PPING ?
Wanneeer een ver
rsterker een
e harde
er geluid moet
m
produ
uceren dan
n
deze da
aadwerke
elijk kan, zal het harrde geluid worden ge
eproduceerrd tot aan
n de
en niet verder. De ve
grens//maximu
um van de versterker
v
ersterker k
knipt als het
h ware
alles aff wat boven
n de maxim
male grens uitkomt en
n dit noem
men we "Cliipping". He
etgeen
wat bovven de gren
ns komt, wordt
w
dus aafgeknipt en
e resulteerrt in een Siine-Wavefform
die veraandert in een
e soort van
v Square -Waveform
m, wat klin
nkt als een
overstu
uurd/krakeend geluid..

Omdat er bij Clip
pping meerr output p
power van
n de versterrker wordtt gevraagd, kan
de speaker die
d aan de versterkerr is aangeslloten,
deze exxtra power er voor zorgen dat d
wordt b
beschadigd
d. Dat moe
et je dan oo
ok zien te voorkomen
v
n!

HOE VOORK
KOM JE CLIPPIN
NG TIJD
DENS EE
EN OPN
NAME ?
In het o
opnamepro
oces, bijvoorbeeld bijj het opnem
men van Vocals,
V
kun
n je Clippin
ng
voorkomen door de gain (v
volume) vaan het "te opnemen
o
geluid" zach
chter te ze
etten.
Dit doee je op je prre-amp (vo
oorversterk
ker) of op je
j externe geluidskaa
g
art. Daarbijj zorg
je er vo
oor dat de 0 dB-grenss niet word
dt bereikt, wat
w te zien
n is op het d
desbetreffe
ende
kanaal in de digittale mixer van
v je softw
ware (DAW
W).
13
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Ben je eeen hele ha
arde vocal aan het op
pnemen? Vraag
V
dan aan
a de zan
nger/zangeres of
hij/zij h
het hardstte stuk va
an het num
mmer even wil inzinge
en. Je kan dan de gaiin zo
instelleen dat op dat
d harde moment
m
heet volume nog
n steeds niet boven
n de grens van
v de
versterrker uitkom
mt. Je kan ook
o de gain
n handma
atig lager zetten,
z
wan
nneer het "harde
"
stuk" in
n het numm
mer nadertt. Je kunt zzelf experim
menteren welke
w
optiee voor jou het
beste w
werkt.
Let op
p! Het is oo
ok niet goed om te za
acht op te nemen.
n
Ditt betekent n
namelijk dat
d je
hoogstw
waarschijn
nlijk de opn
name hard
der gaat zettten in je DAW
D
waarbbij je ongew
wenste
achterggrondgeluiden en ruis ook hard
der aan hett zetten ben
nt. Dit wil jje uiteraard ook
niet!

HOE VOORK
KOM JE CLIPPIN
NG TIJD
DENS HET
H
MIX
XEN ?
Clippin
ng komt nieet alleen vo
oor tijdenss het opnam
meproces, maar ook
tijdens het mixprroces. Tijde
ens het mixxen kan heet ook voorrkomen datt het
totaal vvan alle gelluiden/kan
nalen bove
en de 0 dB
B-grens van
v je ma
aster
outputt / fader uitkomt.
u
Dit
D is makkkelijk te zien
n, want de meter van
n de
master output / fader
f
schiett dan nameelijk in hett rood. Datt is het tekeen
van clip
pping!
Je kuntt Clipping op de mastter output / fader voorkomen door
d
er
een Lim
miter als Insert
I
op te zetten. IIn het kortt uitgelegd kun je
hiermeee een volume-dremp
pel instellen
n (Thresho
old) waar het
h geluid n
niet
bovenu
uit kan kom
men. Wann
neer je de vvolume-dreempel onde
er de 0 dB-grens h
houdt, zal de
d output in principee niet Clipp
pen.
Let op
p! Door dezze Limiter verlies je w
wel een stu
ukje dynam
misch bereik
ik
(het verrschil tusseen het zach
htste en heet hardste geluid).
g
Ee
en track meet
teveel L
Limiting kllinkt misscchien wel h
hard (in volume), maar klinkt
tegelijk
kertijd ook erg onreallistisch en onaangena
aam.
Je kuntt uiteraard
d ook gewoon alle ka
analen zachter zettten, of eveentueel de master
fader zaachter zettten. Denk bijvoorbeel
b
ld ook aan
n EQ-ing, waarmee
w
jee bepaalde
e
frequen
nties weg kunt
k
halen;; zo eisen d
de lage/dieepe frequen
nties veel p
power / vollume.
Door daar goed naar
n
te kijk
ken, kun je bij het mix
xen een ho
oop problem
men met Clipping
C
den.
vermijd
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7.. WA
AT IS : ADS
SR ?

We kun
nnen met zekerheid
z
zeggen
z
dat vrijwel elk
ke
Synthe
esizer, sof
oftware of hardware,
h
, gebruik maakt
m
van de
d techniekk die achte
er de
term "A
ADSR" zitt.
Ben jij het ook al regelmatig
g tegen gek
komen maa
ar weet je niet
n preciees wat "ADS
SR" is?
Je leestt het hier bij
b LesinProduceren!

ADSR:
ADSR
R is zoals je wellicht all had verw
wacht, een afkorting
a
die
d staat
ecay / Sus
stain / Re
elease. "Oké leuk, maar
m
wat beetekent datt nou en
voor Atttack / De
waar heeeft het meee te make
en?"
n en Relea
In basiss hebben Attack,
A
Deccay, Sustain
ase te make
en met
het vollumeverlo
oop van ee
en geluidssbron in een
e Synthe
esizer. Als jje een toets op je
midi-keeyboard off hardware
e-synthesizzer drukt, hoor
h
je dan
n gelijk de ssound, of wordt
w
de soun
nd er als heet ware lan
ngzaam inggedraaid? Als
A je de to
oets ingedrrukt houdt,, blijf je
dan de sound con
ntinu even hard horen
n, of wordtt hij langza
aam zachteer? Dit zijn
n beide
voorbeelden van ADSR-inst
A
tellingen. H
Het volumeverloop noemen
n
wee in Synthe
esizertaal ook
k wel de "E
Envelope
e".
Laten w
we elke van
n de 4 term
men even o
onder de lo
oep leggen..
Attack
k : Met de Attack-kno
A
op kun je in
nstellen ho
oe lang he
et duurt vooordat het geluid
zijn ma
aximale geluidsvo
g
olume (pe
eak) heeft bereikt, ge
erekend vaanaf het exa
acte
momen
nt dat je dee keyboard
d-toets indrrukt. De eeenheid waa
armee je diit instelt wo
ordt
vaak uiitgedrukt in
n milliseco
onden. Je k
kunt vaak ook
o nog met een volu
umeknop
instelleen hoe har
rd de pea
ak aan het eind van de
d Attack moet
m
klinkeen.
Decay
y : Met de Decay-knop
D
p kun je in
nstellen ho
oe lang hett duurt vooordat het geluid
g
van de p
peak van de
d Attack naar
n
de Susstain looptt. De eenhe
eid waarmeee je dit in
nstelt,
wordt vvaak uitged
drukt in millisecondeen. Decay betekent
b
ov
verigens "vvergaan" in
i het
Nederlaands. Dus een soort van
v afdalin
ng ;)
Sustaiin : Met dee Sustain-k
knop stel jee het volum
me in waa
armee de soound
klinkt, tot het mo
oment dat je
j de keybo
oard-toets loslaat. Wat
W er gebeeurt met het
h
geluid w
wanneer jee de keyboa
ard-toets lo
oslaat, beïn
nvloed je met
m Releasse.
Releas
se : Met dee Release-k
knop kun jje instellen
n hoe lang het
h duurt vvoordat het geluid
van de Sustain affzwakt tot een
e totale sstilte, zodr
ra je de ke
eyboard-toeets loslaat..
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In sommige gevalllen heb je ook nog d
de Hold-kn
nop. Hierm
mee kun jee instellen hoe
lang het geluid op
o het volu
ume van d
de Sustain
n doorkliinkt, voord
dat deze aff begint
te zwak
kken zoals is ingesteld met de R
Release-kno
op.
Hieron
nder kun jee nog eens zien
z
hoe eeen volume--verloop ka
an lopen m
met ADSR

EXTR
RA TOEP
PASSINGEN :
Zoals eeerder verm
meld, is de "Envelopee" het volum
meverloop van de sou
und. Echte
er kun
je een E
Envelope ook
o toepasssen op and
dere onde
erdelen van
v de syntthesizer i.p
p.v. het
volumee van de so
ound. Zo ku
un je een E
Envelope oo
ok toewijze
en aan een
n Filter-kn
nop,
bijvoorrbeeld de Cut-Off-kn
C
nop. Je kaan dan in wezen
w
het volgende
v
in
nstellen:
Attack : Hoe lang
g duurt hett voordat d
de Cut-Off--knop open
n (of dicht)) wordt ged
draaid?
Decay : Hoe lang
g duurt het voordat d e Cut-Off-k
knop van de
d Attack-w
waarde naa
ar de
Sustain
n-waarde wordt
w
gedra
aaid?
Sustain
n : Hoe verr staat de Cut-Off-kno
C
op opengedraaid, zollang de sou
und blijft
klinken
n?
Releasee : Hoe lan
ng duurt he
et voordat de Cut-Offf-knop worrdt dichtgeedraaid, zodra de
keyboaard-toets iss losgelaten
n?
Tof tocch? "Kun jee de Envelo
ope dan oo
ok
op and
dere knoppen op de Synthesizer
S
r
toewijzzen?" Ja, dit is bij de meeste
(voorall software-) synthesizzers mogellijk.
Uiteraaard hangt dit
d af van de
d bouw en
n
capacitteit van je synthesizer
s
r.
Voorbeeelden van software-ssynthesizerrs
waarbijj je veel verschillende
e knoppen
n
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kan beïïnvloeden met
m de Env
velope zijn
n : Native Instrumen
I
ts
Massiv
ve en Lenna
arDigital Sylenth1.
S
That's
s all you need
n
to kn
now abou
ut ADSR! :)
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8. WAT IS : LATEN
L
NCY ?

Ken je deze situatie
s
?
** Jij alls Produceer : "Hey, als
a het goed
d is staat de
d microfoon al aan... Zeg eens iets in
de mic.."
** Zangger : "Checck 1, 2....."
** Stud
dio Speakerr / Hoofdte
elefoon : ".............. Ch
heck 1, 2"
** Zangger : "Dat klopt
k
volgeens mij nieet man. Ik hoor meze
elf niet metteen terug.. Er
lijkt weel een vertrraging tusssen te zitteen ofzo. Ku
un je dat eff
ffe fixen?"
** Jij alls Produceer : "Ja ik hoor
h
het oo
ok. Ik weett alleen nie
et precies w
waar dat aan
a
ligt". (zzucht..)
Zo'n sittuatie kan behoorlijk
k vervelend
d zijn. Zekeer wanneerr de zangerr bijna 2 uu
ur in de
auto heeeft gezeten
n om bij jo
ouw homesstudio te ko
omen. Je zult het altij
ijd zien, precies
op het m
moment su
upreme ga
aat het mis!!
In dit aartikel beha
andelen we
e dit probleeem en kom
men we met verschill
llende
aandacchtspunten
n / oplossin
ngen.

LATE
ENCY
De verttraging zoa
als in de hierboven om
mschreven
n situatie wordt
w
ook
wel "la
atency" geenoemd. Va
aak is laten
ncy een pro
obleem datt meerderee oorzaken
n kan
hebben
n. Hierondeer vind je de
d belangriijkste aand
dachtspuntten.

Aand
dachtspu
unt #1 : Geluidsk
G
kaart
Bij het recorden van
v midi met
m bijvoorb
rbeeld een midi-keyboard,
of het rrecorden va
an audio d.m.v.
d
een m
microfoon,, heb je een
n
geluidsskaart nodiig met "low
w latency
y" of "zero
o latency"
". Dit
zorgt err namelijk voor dat er
e geen verttraging is tussen
t
het
momen
nt dat er wo
ordt ingesp
peeld (mid
di of audio)) en het mo
oment
dat hett daadwerk
kelijk door je
j speakerr wordt weeergegeven. Dit
maakt h
het op de juiste maniier recordeen bijna on
nmogelijk. Wij
adviserren om een
n externe geluidska
kaart te geb
bruiken. Deze
D
gaat in de meestee gevallen beter
b
om m
met latency
y, dan de bu
uildin geluiidskaart diie standaarrd in je PC of Laptop zit. Wanneer je
zo'n extterne geluiidskaart he
ebt aangeslloten met USB of
Firewirre, moet je er voor zo
orgen dat jee de juiste (driver)
geluidsskaart hebtt geselectee
erd in je DA
AW. Dit do
oe je meesttal in
de insteellingen / preference
p
es. In Cubaase 7 doe jee dit
bijvoorrbeeld bij "Devices". Alleen
A
op d
deze manieer maak je
namelijjk daadwerrkelijk geb
bruik van d
de juiste gelluidskaart. Zorg overrigens dat de
driver vvan je gelu
uidskaart up-to-date iis en speciffiek gemaa
akt is voor jje
18
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besturiingssysteem
m, bijv. Wiin XP, Win
n 7 of Mac OSX.
O
De driver kun jje in de me
eeste
gevallen downloa
aden op de website vaan de fabrikant van de
d geluidskkaart.

Aand
dachtspu
unt #2 : Buffer S
Size
Wanneeer je de juiiste geluidskaart heb
bt geselecteeerd in je DAW,
D
moett je voor op
pnames
de laaggst mogelijk
ke Buffer Size seleccteren voorr jouw projject, bijvooorbeeld 128
8
samplees of 256 sa
amples. Test sowieso even wat het
h lekkersste werkt vvoor jouw
systeem
m. In princcipe geldt; hoe
h lager d
dit Buffer Size
S getal, hoe
h mindeer latency. Maar
M
let wel op (!!), hoe lager de Buffer
B
Sizee, hoe meer de CPU van
v je comp
puter word
dt
belast. Als je niet veel power hebt in jee PC, zorg dan dat je niet al te vveel plugins hebt
geladen
n tijdens het recorden
n. Wanneeer je gaat mixen,
m
kun je de Buffeer Size wee
er
omhoog zetten na
aar bijvoorrbeeld 1024
4 samples.. In het mix
x-proces iss latency na
amelijk
geen issue meer.

Aand
dachtspu
unt #3 : Computterkrach
ht
Het kan
n ook zijn dat
d je computer niet genoeg kra
acht heeft. Zo
hebben
n de CPU en de snelheid van je h
harde schrrijf ook
invloed
d op de mate van late
ency. Kies eeen ingebo
ouwde (of
externee) harde scchijf van 7,2
200 RPM o
of zelfs een
n SSD schijjf
(zijn weel duurderr!). Het is niet
n ongewo
woon je prod
duction-pcc
om de 3 of 4 jaar te upgrade
en of vervaangen. De
ontwikk
kkelingen in
n computertechnologgie gaan na
amelijk
razendssnel.

EXTR
RA TIP :
Doe voordat de arrtiest er is,, alvast zelff even een soundchecck. Werkt aalles? Geen
n
m
aan
n de slag wanneer
w
de
e artiest
latencyy? Cool!! Dan kun je meteen
er eind
delijk (muziikanten/arrtiesten zijn
n namelijk
k altijd te la
aat :)) is.
** Zan
nger : "He
ey man, kun
k
je er n
nu nog wat
w reverb
b op gooiien? Dan klinkt
mijn s
stem bete
er!"
Dat is eeen anderee les ;)
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9.
9 WA
WAT IS
S : LFO
O?

het bijna op
o elke ana
aloge- en so
oftwaresyn
nthesizer : de LFO. In
n deze edittie van
Je ziet h
"Wat iss?" behand
delen we de
e basis van
n wat LFO nou
n eigenliijk is, zodaat je er na het
h
lezen van dit artik
kel meteen
n mee kan ggaan experrimenteren
n.
LFO sttaat voor Low
L
Freque
ency Oscilllator en is in wezen een
e Oscilla
ator die sp
peciaal
bedoeld
d is voor modulatie
m
e en maaktt in tegensttelling tot een
e normal
ale Oscillato
or zelf
geen geeluid. Oké, dat was een
e lange zzin met een
n aantal wo
oorden diee waarschiijnlijk
voor veele beginneende produ
ucers nog n
niet beken
nd in de ore
en klinken.. Maak je niet
n
druk, h
het komt alllemaal go
oed! Just keeep readin
ng en je zullt merken d
dat LFO eigenlijk
heel geemakkelijk is!

EVEN
N EEN KORTE
K
UITLEG
U
OVER EEN
E
AAN
NTAL T
TERMEN
N DIE
HIER
RBOVEN
N ZIJN GENOEM
G
MD :
Een Os
scillator (in
( muziek) kan word
den
omschrreven als een electron
nische bron
n die
een rep
petitief gelu
uidssignaa
al produceeert.
Vaak iss dit signaa
al een Wav
veform zo
oals
een Sin
ne, Saw, Sq
quare of Triangle.
Modullatie is (siimpel uitge
elegd) de
technieek waarbij je
j bijvoorb
beeld een F
Filterknop op
p een Syntthesizer op
pen en dich
ht
draait. Het daadw
werkelijk open en weeer
dicht d
draaien, is een
e vorm van
v
at een DJ w
wel
Moduleeren. "Dat is toch wa
eens liv
ve doet?" Ja
J klopt, maar Modulleren
gaat neet iets verder. Met Mo
oduleren k
kun je
er voorr zorgen da
at bij een so
ound contiinu de
Filter aautomatisch open en weer dichtt wordt ged
draaid. Alss je dit eenm
maal hebt
ingesteeld, kun je erop
e
vertro
ouwen dat het filteren telkens op
o dezelfdee wijze worrdt
gedaan
n. Dat is voor een DJ bijna
b
een o
onmogelijk
ke opgave ;)
;
We heb
bben nu evven als voorrbeeld de F
Filter-knop
p gebruikt, maar je ku
unt modullatie
ook toeepassen op
p bijvoorbeeld Pannin
ng, Volumee en Pitch.
Okay.... back to LFO ...
Een LF
FO wordt dus
d gebruik
kt om een b
bepaalde parameter/
p
knop op eeen synthessizer of
effect tee beïnvloed
den. Je kun
nt stellen d
dat LFO bij
ijna onmisb
baar is vooor het maken van
interessante synth
h sounds. Je
J kent ze wel, die sy
ynth leads en
e pads diee enorm co
omplex
n. You can bet your butt dat er L
LFO is toeg
gepast.
klinken
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"Oké co
ool, ik snap
p nu waar LFO voorr staat, maar hoe stell ik een LFO
FO dan in?"", zul je
wellich
ht denken..
Pak je aanaloge- off softwaressynthesizerr er maar eens
e
bij, da
an gaan wee aan de sla
ag. Ken
je het eeffect "Trem
molo" toevallig? Dat iis een voorrbeeld van een effect dat je kun
nt
bereikeen met LFO
O en dat ga
aan we nu aals voorbeeeld even do
oorlopen.
Stap 1. - Als eersste kies je voor
v
een nieeuwe sound
d (default of
o
init) en
n selecteer je
j
een Saw
w Waveforrm als
Oscillattor, daar draai
d
je het
volumee van open.
Stap 2
2. - Bij het instellen van
v
LFO beegin je mett het kiezen
n van
de Wavveform. Kiees in dit ge
eval
voor dee Sine Wavveform (ziet er
uit als eeen mooie ronde golff).
"Volume".. Kijk even
Stap 3
3. - Vervolg
gens wijs je
e de LFO to
oe aan de parameter
p
n hoe
dat preecies moet op jouw sy
ynthesizer, aangezien
n het vaak verschilt
v
peer synthesizer.
Stap 4
4. - Nu kun
n je de "Ra
ate" (of "Ra
Ratio") insttellen. Met "Rate" steel je in hoe snel de
modulaatie wordt toegepast op (in dit ggeval) de Volume-par
V
rameter/kn
knop. De wa
aarde
waarop
p je de "Ratte" instelt, wordt uitggedrukt in "Hertz" (Hz).
(
Het bbereik van LFO is
in het aalgemeen van
v 2Hz tot 20Hz, waat in het Frrequentiesp
pectrum vrrij laag is.
Vandaaar de term "Low" in LFO. Hoee lager de Rate
R
Hz, ho
oe langzam
mer de mod
dulatie.
Op de m
meeste soft
ftwaresynth
hesizers ku
un je er ook
k voor kiezzen om de ""Rate" te
synchro
oniseren (ssynchen) met
m het tem
mpo van dee track die je aan het producere
en bent.
Altijd h
handig! :) Dus
D stel da
at je op 128
8 BPM aan het produceren bentt, kun je de
e "Rate"
gelijk laaten lopen
n en kun je de waardee van de "R
Rate" instellen op bijvvoorbeeld 1/1,
1 1/2,
1/4, 1/8
8, 1/16, 1/3
32, 1/4 trio
ool, 1/8 trio
ool etc etc...
Stap 5
5. - Tot slott kun je nog de "Dep
pth"-knop instellen. Met
M "Depth
th" stel je in
n hoe
ver opeen tot hoe ver
v dicht (o
of anderso m) de knop wordt ge
edraaid. Alls je de "De
epth"knop helemaal op
pen zet, zall de modullatie duidellijk te hore
en zijn. Alss je de "Dep
pth"knop m
minder open zet, is de
e modulatiee subtielerr.
In prin
ncipe heb jee nu de juisste tools in
n handen om het effecct "Tremollo" te make
en.
Experim
menteer wat
w met de waardes
w
vaan de "Ratee" en de "D
Depth"-knooppen om een
voor jouw sound geschikt Tremolo-eff
T
fect te krijg
gen. Als ditt is gelukt,, kun je ook
k LFO
d Pitch-kn
nop, de Pan
n-knop of op
o de Filteer-knop.
toepasssen op bijvvoorbeeld de
Experim
menteer hiiermee en je
j zult al sn
nel zien da
at je met LF
FO een sou
und een stu
uk
interessanter kan
n maken. Tegenwoord
T
dig zijn de mogelijkheden eindeeloos, dus be
creativee! :)
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10. WAT
W
IIS : DY
YNAM
MIEK ?

motie" heell belangrijk
k. Muziek kan namellijk verschiillende em
moties
In muzziek is "em
oproep
pen zoals pllezier, verd
driet, agreessie en allees wat er tu
ussen zit. IIn dit Wat is?artikel richten wijj ons op ee
en term diee er voor ka
an zorgen dat jouw trrack, drop,, break
etc de juiste emottie opwekt : Dynamiiek

DYNA
AMIEK :
Missch
hien wist jijj het al, ma
aar veel begginnende producers
p
onderschaatten de kra
acht
van vollume. Volume is niiet alleen k
krachtig wa
anneer je track bijna alle ramen
n uit je
auto blaast, maarr ook wann
neer het vollume heel zacht is. De
D kracht van volu
ume zit
namellijk in hett verschill in volum
me, dus hett verschil tussen een hoog en la
aag
volumee. Dit noem
men we ook
k wel Dyna
amiek. Dy
ynamiek is "de afwiisseling va
an hard
en zach
ht" en is on
ntzettend belangrijk
b
b
bij het mak
ken van een
n goede traack.
Een dr
rop in een house-plaa
at wordt vaaak
gezien (en gevoeld) als een climax. Ditt
komt o.a. doordatt er vooraffgaand
een vollumeopbouw heeftt
plaatsggevonden, die
d zijn hoogtepunt vvaak
behaald
d in de dro
op. En ja ho
oor, dan g aat
iedereeen uit z'n plaat!
p
Maarr stel je een
ns
voor: zo
ou dezelfde drop nog
g steeds
hetzelfd
de effect heebben als het
h volumee van
de opbo
ouw (break
k) hoger zou
z zijn daan het volume van de drop? Waaarschijnlijk niet.
Dat zou
u eerder als een beho
oorlijke antti-climax aanvoelen,
a
waarbij dee mensen op
o de
dansvlo
oer teleurg
gesteld om zich heen kijken en een
e wande
eling richtin
ng de toilet/bar
in gangg zetten. Niiet cool dus! Je snaptt dus al datt het juist toepassen
t
van Dy
ynamiek vergaande
v
gevolgen k
kan hebben
n voor je trrack.

ZO GE
EEF JE JE TRA
ACK DE J
JUISTE DYNAM
MIEK :
- Zorg eer voor datt de track niet
n
consttant
hetzelf
lfde volum
me heeft. Als je track
ck qua volu
ume
klinkt aalsof hij 4 minuten
m
la
ang op het h
hoogtepun
nt
zit, gaaat het daadw
werkelijke gevoel van
n het
"hoogteepunt" verloren. Een
n hoogtepun
nt werkt het
beste alls deze is opgebouwd
o
d ;)
- Probeeer eens om
m af en toe wat elemeenten uit jee track te muten.
m
Heet continu
aanvulllen van nieeuwe sound
ds en layerrs in je tracck kan een averechts effect ople
everen.
De kraccht zit vaak
k in het (tijjdelijk) we
eglaten va
an bepaallde eleme
enten. Zorrg er
voor daat de luisteeraar weer "verlangd"" naar die ene
e sound die zojuistt is verdwe
enen in
je track
k.
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1 WA
11.
AT IS
S : QUA
ANTIZ
ZEN ?

Keyboard. Je
J hoofd bo
omvol mett top melod
dieen,
Daar ziit je dan acchter je PC en Midi-K
akkoorrdenprogesssies en fun
nky basslin
nes. Dat kliinkt als een
n fijne situ
uatie, maar niet als
je eigen
nlijk niet zo
o goed key
yboard kan
n spelen. Pa
aniek? Nee
e hoor! In d
dit "Wat is?"artikel behandeleen we name
elijk een teechniek diee vele muziikale leven
ns heeft gerred en
dat tot de dag van
n vandaag nog steedss doet : 'Qu
uantizen'.
Quantizing zou jee in het Nederlands k
kunnen om
mschrijven als
a 'afron
nding'. Hett gaat
hierbij niet om eeen moeilijk
ke optelsom
m, waarbij het resulta
aat moet w
worden afge
erond.
We heb
bben het hiier over he
et afronden
n van een in
ngespeelde
e noot naarr de
dichtstb
bijzijnde teel-eenheid
d.

STEL
L JE VOO
OR :
Je bentt bezig mett een house
e-track van
n 128BPM (Beat Per Minute)
M
en
n je hebt je
e
drumso
ounds ingeeladen die je
j met je M
Midi-Keybo
oard kunt bespelen.
b
JJe wilt allerreerst
de Kick
ks a la 4-to-the-floor opnemen aals Midi met
m je Midi--Keybord. JJe drukt op
Record
d en je begiint de Kick
k-partij zo ggoed mogeelijk in te sp
pelen. Je m
merkt als sn
nel dat
jouw in
ngespeeldee Kick-partij niet strak
k genoeg iss. That's where
w
Quan
ntisation comes
c
into pla
ay ;)
Afhank
kelijk van de
d DAW die je gebruiikt, kun je nu
n de timin
ng van de n
noten verb
beteren
met Qu
uantize. Wee gebruik voor
v
dit voo
orbeeld dee methode zoals je diee in Cubase 7
toepastt.
Je open
nt het stukj
kje Midi in de Key Ediitor (door een simpelle Dubbel--Click).
Vervolggens selectteer je de noten
n
die jee qua timin
ng wilt verb
beteren. Daaarna klik je op
de "Q""-toetst (Q
Quantize) op
o je normaale toetsen
nbord. Tot verbazing staan de noten
n
nu op eeen hele an
ndere plek en is het h
hele 4-to-th
he-floor ritme verdweenen. En jij
ij had
gehoop
pt dat Quan
ntisation de
d partij juiist beter zo
ou maken. Dit was nieet wat je had
gehoop
pt!!
Maak jee niet druk
k. Je hebt namelijk
n
ieets
vergeteen in te stelllen, name
elijk de p
precieze
waard
de (soms ook
o
"grid
d" genoem
md)
waarin
n er moett worden afgerond
d / gequantiized. Bij een
e Kick-pa
artij met eeen 4-tothe-floo
or ritme (o
op elke tel een
e Kick) k
kun je het
beste d
de waarde '1/4' instelllen. Klik daaarna
maar eens op je "Q"-toets. Voila,
V
anotther live
N staan de
e Kick allem
% recht op de tel. :)
has beeen saved! Nu
maal 100%
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SWIN
NG
Quantizen is een ook techniiek die je k
kunt gebruiiken om
een fijn
ne groove te
t maken, bijvoorbeel
b
ld met de Hihats.
H
Probeeer maar een
ns 2 maten
n Hihats in te spelen met
m een
strakkee 1/16e sneelheid. Als je
j dat vervvolgens Quantized
met een
n Swing va
an bijv. 59%
%, heeft dee Hihat-parrtij
ineens een hele an
ndere groo
ove gekregeen. Bij Swiing zijn
de afrondwaardess niet allem
maal exact hetzelfde. Dit
resulteeert in een feel/groove
f
e die ook vveel te vind
den is in
bijvoorrbeeld Jazzz-muziek.

PERF
FECT IS NIET ALTIJD
A
G
GOED !
Ja, het klinkt missschien raa
ar, maar in het geval van
v Quantizen, is perrfect niet altijd
a
goed. A
Als je nameelijk een drrumpartij w
wilt maken
n waarbij je
e de feel vaan een echtte
drumm
mer wilt nab
bootsen, iss het niet v
verstandiig om alle
es 100% tte Quantiz
zen.
Een ech
hte drumm
mer kan nam
melijk ook
k niet alles wat hij spe
eelt 100% sstrak inspe
elen.
Dat is n
namelijk on
nmenselijk
k. Ook een drummer maakt som
ms kleine
timingssfoutjes/veerschillen. En dat is n
nou juist wat
w het 'ech
ht' laat klink
nken.
Superp
producer Rodney
R
'Darrkchild' Jeerkins (werrkte o.a. me
et Michaell Jackson,
Destinyy's Child, Justin
J
Bieb
ber en Jenn
nifer Lopezz) gaf in een interview
w aan dat hij
h
bijna nooit zijn drrums quan
ntized. Hij kan namellijk goed drums en an
ndere soun
nds
oudt dat lie
ever zo 'ech
ht' mogelijk. Ja, dat is ook een ooptie ;)
inspeleen en hij ho

Met an
ndere wo
oorden; Quantizen
Q
n kan je veel
v moeiite besparren, maa
ar let
op datt je je track er niett TE strak mee ma
aakt.
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12. WAT
W
IS : GATIN
G
NG ?
In dit W
Wat Is?-arttikel kijken
n we naar eeen technieek waarme
ee je je opgeenomen trrack
cleanerr kunt mak
ken : Gatin
ng

WAT IS GATIING EN
N WANN
NEER GE
EBRUIK
K JE HET
T?
Gating is een soorrt geautom
matiseerde volume-kn
nop. Wann
neer je een track hebtt
omen met een
e microffoon en je h
hebt enkel het luide gedeelte
g
vaan de opna
ame
opgeno
nodig, ggebruik je gate.
Laten we als vo
oorbeeld een vocall track ne
emen, die
e je hebt o
opgenomen
met ee
en zanger
res :
Tenzij jje de vocall hebt opge
enomen in een ruimtee
die 100
0% stil is, wat
w bijna onmogelijk is, zul je
altijd tee maken krrijgen met Backgrou
und
Noise (achtergro
ond geluide
en / ruis). Backgroun
nd
t
de w
woorden /
Noise is het bestee te horen tussen
v
track
k, omdat daaar uiteraa
ard
zinnen in van de vocal
een stillte valt aan
ngezien de zangeres d
daar niet
zingt. D
Deze Backg
ground Noiise heb je n
niet nodig
voor je track en het
h liefst zo
ou je deze d
dan ook
willen u
uitsluiten van
v je track
k. Dit doe jje met een
Gate. H
Het engelsee woord voor Gate is zoals je
misschien wel weeet ; poortt. Met dezee Poort kun
n je er voorr zorgen daat vocal we
el door
ort" mag en
n de backg
ground noisse niet door de "poo
ort" mag.
de "poo

HOE STEL JE
E EEN GATE
G
IN
N?
Aangezzien de Gatte automattisch zijn w
werk doet, is
i het belan
ngrijk dat jje de Gate goed
instelt. Je moet er namelijk
k voor zorgeen dat de Gate
G
weet welke ge
eluiden hij
ij wel en
niet door moet laten. Dit do
oe je door eeen soort van
v dremp
pel (Thresshold) in te
stellen,, waarbij de Gate ope
en gaat bij eeen volum
me dat bove
en de drem
mpel uit kom
mt, en
weer diicht gaat wanneer
w
he
et geluid zaachter is da
an de ingesstelde drem
mpel. De ex
xacte
drempeel kun je in
nstellen door aan de T
Thresholld-knop te
e draaien. E
Een Gatethresho
old die ingeesteld staa
at op -25dB
B, laat alle geluiden
g
harder
h
dan -25dB well door,
en sluitt zijn deureen voor alle geluiden
n die zachteer zijn dan -25dB.
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n de exactee instellingen van hett 2e audio voorbeeld van hierbooven. (Fab
bfilter
Dit zijn
Pro-G))
Maar jee kunt nog meer! Je kunt
k
niet aalleen insteellen wann
neer de Gaate zijn deu
uren
wel of n
niet open doet,
d
je kun
nt ook nog instellen met
m welke snelheid de Gate diit doet.
Dit stell je in met de knoppe
en "Attack
k" en "Rellease". De
e Attack bep
epaald hoe snel de
Gate op
pen gaat zodra het ge
eluid bove n de Thresshold komtt en de Rellease bepaa
ald hoe
snel de Gate dicht gaat wan
nneer het ggeluid weerr onder de Threshold
d komt.. Klinkt
h toch? ;) Er
E zijn zelfs ook nog G
Gate-plugin
ns waarbij je
j in kunt sstellen wellke
logisch
frequen
nties wel en
n niet doorr de deuren
n van de Gate
G
heen komen.
k

EEN G
GATE GEBRUIK
G
KEN OM
M EEN SOUND
S
OF
O SAM
MPLE
KORT
TER TE MAKEN
N.
Je kuntt een Gate ook gebruiken om biijvoorbeeld
d een Kick--sample off Snare-sam
mple
die missschien te lang
l
doork
klinkt, korteer te makeen. Je hoeftt daarvoor niet elke sample
s
korter tte knippen
n. Zet er gew
woon een G
Gate op en
n stel de Th
hreshold-kn
knop en Relleaseknop in
n naar eigeen smaak. Je
J kunt zo het hardstte gedeelte van de Kicck gewoon
n
doorlatten, terwijll je het eind
d (het zach
htere gedeeelte van de Kick) langgzaam of sn
nel weg
laten drraaien doo
or de Relea
ase-knop in
n te stellen. Let hierbij goed op dat de Atta
ackknop helemaal diicht of zo goed
g
als diccht staat, anders
a
kun je in de prroblemen komen
k
met de punch/aan
nslag van de
d sample..
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13
3. WA
AT IS : AUT
TOMAT
TION
N?

Sommiige professsionele EDM
M-produceers zeggen weleens : "Automa
ation staa
at
voor 5
50% van de
d track"
". Wat is au
utomation precies? En
E wat bedooelen ze met
m deze
uitspraaak?

AUTO
OMATIO
ON :
Zoals jee wellicht al
a weet is Automatio
A
on, het En
ngelse woord
voor Au
utomater
risering. Als
A je dat w
woord in het woorden
nboek opzooekt vind je dit:

Autom
matiserin
ng is hett vervang
gen van menselij
ijke arbe
eid door
mach
hines of computer
c
rs en com
mputerp
programma's
Oke, top
op. Maar wat
w kan je daarmee
d
a
als music producer?
p
Een
E musicc producer van
deze tijjd werkt bij
ijna altijd met
m een DA
AW zoals Logic,
L
Cub
base, Pro T
Tools, FL Sttudio
etc etc. Al deze prrogramma''s hebben d
de mogelijk
kheid om Automati
A
ion toe te passen.
Dit beteekent dat je
j als produ
ucer, gedu
urende het verloop va
an een tracck, niet alle
e
draaikn
noppen en faders fysiiek hoeft tee wijzigen wanneer dat
d gewenstt is.
Ging d
dat iets te
e snel? La
aten we he
et eens uiitleggen d.m.v.
d
een
n voorbeeld.
Stel je vvoor dat jee een track//intro begiint met een
n
synth-ssound die langzaam
l
op moet ko
omen in
volumee. Vroeger moest je dan
d bij de m
mixdown de
d
volumee-faders da
aadwerkelijjk zo goed mogelijk
omhoog schuiven
n. Als dat niet
n preciess ging zoalss ze
wilde, m
moest het hele
h proces herhaald
d worden. Je
J
kunt je voorstelleen dat dit een ontzetteend
nauwkeeurig en so
oms stressv
vol werkje was. Geluk
kkig
hoeft d
dat vandaag
g de dag niiet meer. In
n de DAW''s van tegen
nwoordig h
hoef je er enkel
e
voor te zorgen da
at de volum
me-knop vaan de desbeetreffende synth-soun
nd jouw ge
ewenste
opbouw
w volgt. Ditt noemen we
w autom
mation.

JE KU
UNT AU
UTOMAT
TION OP
P VERSC
CHILLEN
NDE MA
ANIERE
EN
VERW
WEZENL
LIJKEN
N.
Optie 1. Je sluit een midi-apparaat aan, die ook een midinop of mid
di-fader hee
eft. Je zorggt dat
draaikn
je DAW
W het midi--apparaat herkent
h
en
n dat
je de deesbetreffen
nde midi-k
knop toewijjst
aan (in
n dit geval) de volume
eknop in jee
DAW. D
Dit kun je o.a.
o doen d.m.v.
d
Mid
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learn. Je zet op de
d desbetre
effende traack de funcctie "Write" aan, zod
dat de
automaation ook daadwerke
d
lijk wordt geschreven
n. Je speelt de track vvervolgenss af en
je draaiit aan je midi-knop.
m
Voila!
V
Thatt's it. Je heebt nu auto
omation geeschreven. Als je
de track
k daarna weer
w
vanaf het begin aafspeelt, veerandert het
h volume automatissch op
basis vaan jou ingeeschreven automatio
on. Zorg er wel voor dat
d op dit m
moment
ook "R
Read" aansstaat.
Optie 2. Je teke
ent simpelw
weg het vo
olumeverloop
p in met je muis. Dit doe je vaak
k met
de "pencil-tool"
". Je hoeft alleen maaar in te
stellen dat je op het
h desbetrreffende kaanaal,
olume" wiltt automatisseren en
het "vo
dat "Re
ead" aan staat.
s
Dit iss een makk
kelijke
en snellle manier van
v het
schrijveen/inteken
nen van automation.
Sommiige producers gebruik
ken dan oo
ok het
liefst deeze manierr, alhoewell optie #1 vvolgens and
dere weer leuker en ssoms
gevoelssmatig beteer is, omda
at je echt h
het volume met de hand (op de m
midi-knop
p) kunt
bijstelleen.
Dit is d
dus eigenlijjk in het ko
ort waar dee term "Au
utomation
n" voor staaat. We heb
bben in
dit gevaal een situa
atie omsch
hreven waaarbij alleen
n het volum
me word geeautomatiseerd,
maar d
de mogelijk
kheden zijn
n eindelooss. Automattion is niett alleen een
n technisch
h
hulpmiiddel, maa
ar belangrij
ijker nog, h
het is een manier
m
om
m je track in
nteressantt te
houden
n. Je kunt namelijk
n
vrrijwel alle k
knoppen en
e faders va
an alle proogramma's /
pluginss / instrum
ments autom
matiseren. Op deze manier
m
kun
n je je trackk met autom
mation
wat miinder stattisch mak
ken. Dat iss wat de eeerder genoe
emde profeessionele EDME
produccers bedoellen ; het interessant m
maken en houden va
an een tracck. Wij bev
velen
dan ook
k aan iederre beginne
ende musicc producer aan om hiermee te eexperimentteren.
Als je h
het eenmaa
al door heb
bt, is het eccht leuk! Trrust us ;)
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14. WAT
W
IS
S : PIT
TCH CORR
C
RECTIION ?

e deur in h
huis te valleen : Pitch Correctio
on is de re
eden
Om maaar gelijk evven met de
waarom
m artiesten
n als T-Pain
n, Cher, Sh
hakira, Briitney Spears, One Diirection en
n tal van
andere artiesten groot
g
zijn geworden
g
o
of zijn geblleven. Oké
é, het is missschien een
n
openingszin met een minde
er positievee toon dan je van onss gewend bbent, maar we
hebben
n je aandaccht en er zit zeker een
n (grote) keern van wa
aarheid in. ;) Vanaf nu dan
even wat subtieleer. Er is in principe
p
niiets mis meet de hierb
boven genooemde artie
esten,
over sm
maak valt namelijk
n
niiet te twisteen, maar ze hebben allemaal
a
1d
ding gemeen : ze
maken allemaal gebruik
g
van
n Pitch Corrrection.

ALLE
EREERS
ST : WAT
T IS PIT
TCH?
Pitch iss de toonho
oogte van een
e noot d
die wordt geezongen do
oor een perrsoon of wordt
w
gespeelld door een
n instrume
ent. De Pitcch bestaat uit 3 belan
ngrijke ond
derdelen :
1. De atttack (de aanzet
a
van
n de noot)
2. De sustained body (hett aanhoudeen van de noot).
n
Hierr vind je oook de vibra
ato
(trillingg) in de noot.
3. De ta
ail (het afrronden van
n de noot)
Bij een goede / geetrainde vo
ocalist is heet vaak alleeen nodig om
o de susttained bod
dy van
de noott te editen..
Oké, up
p next.

WAT IS PITC
CH CORR
RECTIO
ON?
Pitch C
Correction is
i een tech
hniek waarb
bij de pitch
h (toonhoo
ogte) wordtt gecorrige
eerd.
Haha, sshocking he?
h ;)
Wanneeer een noo
ot, die word
dt gezongeen door een
n persoon of
o gespeeld
d wordt do
oor een
instrum
ment, onzu
uiver (vals / dissona
ant) is, kan
n je er met Pitch Corrrection voo
or
zorgen dat deze noot
n
toch zu
uiver gaat klinken. Er
E zijn maar weinig arrtiesten die
e vocaal
gezien zo goed zijjn dat ze he
elemaal geeen Pitch Correction
C
nodig
n
hebbben. Een va
alse
noot kaan heel afleeidend werrken en kan
n zelfs com
mplete carrrières van aartiesten
verpestten, als ze deze
d
valse
e noot voorr bijvoorbeeeld een pu
ubliek van 110.000 ma
an
uitkrijssen. Het is dus duidellijk dat wijj als muziekliefhebbe
ers niet graaag naar va
alse
noten lluisteren. Niet
N live tijdens een cconcert en ook niet op
p CD, MP33, YouTube
e of
Stream
m. Thank Go
od for Pitcch Correctio
on!
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HOE PAS JE PITCH CORRE
ECTION TOE IN DE STU
UDIO ?
Pitch C
Correctio
on als too
ol.
Situattie 1. Je bu
uurman vra
aagt of hij b
bij jou in jee studio ee
en song kan
n opnemen
n, want
hij denk
kt dat hij de
d nieuwe Marco
M
Borrsato is. Heelaas is datt niet het ggeval en je merkt
m
tot je sp
pijt dat hij behoorlijk
k vals in je microfoon
n staat te ziingen. Als p
producer denk
d
je
aan hett eindproduct en ook
k in dit gevaal wil je je buurman (en
( de men
nsen die na
aar zijn
muziek
k moeten lu
uisteren) niet
n teleurs tellen met de ene na de anderee valse noott. In
deze sittuatie kun je er voor kiezen om
m Pitch Corrrection toe
e te passen
n op alle no
oten die
hij zinggt. Je zet da
an je Pitch
h Correction
n plugin (b
bijvoorbeelld "Auto-T
Tune" of "Pitch
Correctt" van Cubase) als inssert op hett kanaal va
an de zang. Je kunt veervolgens
instelleen hoe de plugin
p
preccies reagee rt op de no
oten die bin
nnenkomeen. Zo kun je bij
de Pitch
h Correct plugin
p
van Cubase m
met de Speeed-knop insstellen hoee snel de no
oot
moet w
worden "recchtgetrokk
ken" (zuiveer worden gemaakt).
g
Met
M de Tollerance-kn
nop stel
je in ho
oeveel van het origine
ele / onzuiv
ivere signaal je toelaa
at, voordatt de
daadweerkelijke co
orrection plaatsvindt
p
t. De exactee instelling
gen van deeze knoppen zijn
per opn
name verscchillend, maar
m
de finee-tuning hiervan
h
is heel
h belanggrijk om een
natuurllijke Pitch Correction
n toe te passsen. Je ku
unt in de meeste
m
Pitch
h Correctio
ontools oo
ok aangeveen in welke
e toonsoortt de song staat,
s
zodatt de tool beeter weet welke
w
noten eer "zouden moeten worden
w
gezo
ongen". In sommige tools kun jje ook nog de
Vibrato
o van de za
ang minderr maken, leet hierbij op
o dat je ditt niet teveeel doet. An
nders
gaat heet heel onnatuurlijk klinken
k
en dat is in diit voorbeeld niet het d
doel. ;)
Extra Tip : Zet tijdens
t
de opname
o
dee Pitch Corrrection-tool bij een m
minder goe
ede
zanger / zangeress gelijk als insert op h
het kanaal,, zoals hierrboven omsschreven. Op
O
deze m
manier klink
kt de opnam
me meteen
n zuiverderr en dat ka
an voor de zzanger/zan
ngeres
zeer mo
otiverend werken,
w
om
mdat ze ineeens een sttuk zuiverd
der klinken
n.
Situattie 2. Je hebt in je sttudio een m
melodie opgenomen met
m een heele goede zanger.
De emo
otie is goed
d, maar er zijn een paaar kleine stukjes/no
s
ten die waat zuiverderr
kunnen
n. Het gaatt dus in dit geval niett over alle noten.
n
Je kunt
k
voor d
deze situatiie een
tool alss Melodynee gebruiken
n, waarbij jje o.a. de pitch
p
van elke noot ap
part kan
aanpasssen tot in het
h kleinstte detail. H
Het verschill met Situa
atie 1 is duss dat je nie
et wilt
dat elkee noot worrdt aangepa
ast, maar eenkel een paar
p
noten. Melodynee gebruik je
j dan
ook nieet als insertt plugin, maar
m
vaak aals standalone (apart) softwarep
programm
ma.
Hierbijj sla je de vocal
v
bijvoo
orbeeld op
p als een .w
wav-bestand
d en open jje deze
vervolggens in Mellodyne, wa
aar je de no
oten gaat editen.
e
Na het
h editen sla je deze
e
nieuwee versie weeer op als .w
wav en opeen je deze in je DAW. Het kan sooms een
omslacchtig proces zijn, maa
ar het resulltaat is vaa
ak de moeitte waard! O
Overigens is er
ook een
n plugin veersie van Melodyne
M
e n een tool van Cubasse genaamd
d VariAudiio om
deze vo
orm van Pitch Correcction realtim
me toe te passen.
p
Pitch C
Correctio
on als effe
ect.
We zijn
n nu beland
d bij de afd
deling Pitch
h Correctio
on à la T-P
Pain en Cheer. Zij hebb
ben in
een bep
paalde periiode de Au
utotune / Robot-so
ound groo
ot en hip geemaakt doo
or deze
overdu
uidelijk toe te passen op vrijwel al hun voccals.
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Hoe be
ereik je deze
d
Auto
o-Tune so
ound?
In wezeen kun je dit
d bereiken
n met toolss van
verschiillende merrken / fabrrikanten.
De belaangrijkste instellinge
i
n zijn :
- Zet heet type corrrection op "Alt / Ten
nor"
- Stel d
de juiste too
onsoort in.. "Buy U A Drank" va
an
T-Pain staat bijvo
oorbeeld in
n Bb mineu
ur (B-flat
minor).
- Zet dee "Retune Speed"-kn
S
op op z'n ssnelst.
Als je d
dit hebt ged
daan, ben je
j eigenlijk
k zo goed als
klaar m
met de insteellingen. Je
e zou de ro
obot-sound
d kunnen versterken
v
door er an
ndere
effecten
n op te goo
oien. Denk bijvoorbeeeld aan hett toevoegen
n van een P
Phaser of
Flangerr.
EXTRA
A TIP : Biij het bereiiken van dee echte Autto-Tune so
ound kan h
het vaak go
oed
werken
n als je min
nder zuiverr inzingt daan je waarsschijnlijk zou kunnen
n. Klinkt ra
aar he?
Maar leet op : wan
nneer je een
n onzuiverre noot inziingt, moet de Pitch C
Correction--tool
aan de slag. Als jee een hele zuivere
z
noo
ot inzingt, hoeft de to
ool bijna n
niets te doe
en. Dus
als je vo
oor de echte Auto-Tu
une sound gaat, geeftt het onzuiv
ver inzingeen vaak een
n beter
eindressultaat.
Oké, je weet nu hoe
h je een slechte
s
vocaalist goed of
o "minderr slecht" kaan laten kliinken,
v
be
eter kan latten klinken
n en hoe je de autotun
ne / robot--sound
hoe je eeen goede vocalist
krijgt. N
Nu kun je het
h zelf gaa
an toepasssen, maar let goed op!
o Er is eeen verschiil
tussen vals, zuiveer, spat-zuiiver en rob
botachtig. Muziek
M
gaa
at om emottie en daarrbij kan
een noo
ot die net niet
n preciess zuiver is veel meer emotionele lading ovverbrengen
n dan
wanneeer deze noo
ot 100% zu
uiver is. Je kunt ook stellen
s
: een zangparttij waarbij alle
noten h
helemaal reecht (spat--zuiver) zij n en waarb
bij geen vib
brato in dee noten me
eer over
is, klink
kt vaak vollledig emottieloos. Daat is natuurrlijk niet wat
w je wilt! H
Het is dus zaak
dat je eeen goede balans
b
vind
dt tussen sllechte, red
delijke, goe
ede en emootieloze notten.
Ook hieer is het eeen kwestie van experiimenteren en leren.
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15. WAT
W
IS
S : BO
OUNCIING ?

Na ur
ren comp
poneren,, arrange
eren, mix
xen en masteren
m
n is het
einde
elijk zove
er ; je ma
asterpiecce is af! Done!
D
Klaar voorr het pub
bliek!
Er is alleen één ding dat je nog
n moet zzien te fixen ; hoe krijjg je de traack vanuit je
j DAW
or de track te bouncen. Bij hett proces bo
ouncen , wordt
w
naar heet publiek?? Juist, doo
een speeciefiek kan
naal of de gehele
g
tracck opgesla
agen als een
e audio
o-formaatt zoals
bijvoorrbeeld .mp3
3 of .wav . Je kan duss niet alleeen je hele trrack opslaaan als een audiofile, je k
kunt d.m.vv. kanalen op
o 'Solo' off 'Mute' te zetten, ook
k onderdellen van je song
s
opslaan
n als een lo
osse audio--file. Somss is dit hand
dig wannee
er je alleen
n de instrum
menten
wil opsslaan als eeen audio-fille voor een
n soort van
n 'Live Perffomance'-vversie.

JE BO
OUNCE VOORB
BEREIDE
EN
Dit is eeen crusicaal momentt! Vergeett
nooit o
om je (loo
op) mark
kers goed
d te
zetten
n. Zet de lin
nkse marke
er aan het
begin vvan het stuk
k dat je willt opslaan en
zet vervvolgens de rechte ma
arker aan h
het
eind vaan het stuk
k dat je wiltt opslaan.
Sommiige beginneende produ
ucers
vergeteen deze han
ndeling, wa
aardoor zee
soms en
nkel een sttukje van 8 seconde o
opslaan alss audio. No
ot a good m
move, wann
neer je
dit kortte fragmen
nt stuurt na
aar een pro
ofessioneell label, in plaats
p
van eeen vollediige
supertrrack! Luister dan ook
k altijd even
n naar de daadwerke
d
elijke opgesslagen aud
dio-file,
of het b
begin en heet eind er goed
g
op staaat. Een alllerlaatste lu
uistersessiie van de trrack in
audio-fformaat ka
an soms no
og effectief zijn om to
och nog eve
en een klein
ne aanpasssing te
maken.. Jep, prod
ducers zijn
n vaak erg perfection
nistisch. ;)

WAA
AR KAN IK
I DE FUNCTIE
F
E 'BOUN
NCEN' IN
N MIJN DAW
VIND
DEN?
Hier vind je de fu
unctie 'Bou
uncing' biij de meesttgebruikte DAW’s: Cubas
se 7 : File ->
- Export ->
- Audio M
Mixdown
Logic X : File -> Bounce ->
> Project
FL Stu
udio 11 : File
F -> Expo
ort
Pro To
ools : File -> Bounce
e to -> Disk
k

32

www. lesinproduce
eren.nl

Hett “WAT IS?” Boek – 20 Beelangrijke te
ermen voor Music
M
Produccers

WELK
KE INST
TELLING KIES JE?
In de m
meeste DAW
W's kun je je tracks o
opslaan in verschillen
v
nde bestand
dsindeling
gen. Zo
heb je ..wav , .mp3
3 , .aiff , .w
wma , .flac een nog een
n aantal andere. De beestandsind
deling
die jij m
moet kiezen
n hangt af van je situ
uatie en doeeleinde. Hieronder h
hebben we een
aantal ssituaties om
mschreven
n met daarb
bij aanbev
volen instelllingen.
Gebru
uik je de track om naar
n
je vrrienden te
t sturen via e-maiil ?
Formaaat : .mp3 - 192 tot 32
20 kBit - 44
4.1 kHz
Wil je je track online
o
up
ploaden o
op bijvoor
rbeeld So
oundcloud
d?
Formaaat : .wav - 16
1 bit (of 24
2 bit als jee track ook
k in 24-bit is
i opgenom
men) - 44.11 kHz
Wil je je track op
o CD bra
anden?
Formaaat : .wav - 16
1 bit - 44..1 kHz
Wil je je track plaatsen
p
op
o bijvoo
orbeeld iT
Tunes en Spotify?
Formaaat : .wav - 16
1 bit - 44..1 kHz

REAL
LTIME BOUNCI
B
ING vs O
OFFLINE
E BOUN
NCING
Heb je o
ook welleens dat je co
omputer eiigenlijk neet niet geno
oeg kracht heeft om je track
fatsoen
nlijk af te sp
pelen? Dit gebeurt reegelmatig bij
b de wat oudere
o
lapttops en pc's. In
zo'n sittuatie is heet verstandig om Offlline Boun
ncing te ge
ebruiken. D
Dat is niet alleen
vele maalen sneller dan Rea
altime
Bounc
cing, maarr zo ontwijk
k je vaak o
ook
de prob
blemen diee je computter heeft m
met
het afsp
pelen van je
j track. Wanneer
W
je
gebruik
k maakt va
an externe gear
(comprressors, eq, reverb etcc) dan
is Realltime Bou
uncing vereist.
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16
6. WA
AT IS : AKKO
OORD
DENP
PROGE
ESSIE
E?

We begginnen dit "Wat Is?" artikel
a
dit k
keer met een
e quizvra
aag:

Wat h
hebben de volge
ende son
ngs met elkaar gemeen
g
n?
- Lady Gaga - Po
okerface
- Beyon
nce - If I Were
W
A Boy
y
- The B
Beatles - Leet It Be
- James Blunt - You're
Y
Beau
utiful
- The O
Offspring - Self Esteem
m
Het anttwoord is NIET
N
: ze zijn allemaaal door deezelfde pro
oducer geprroduceerd.
Het anttwoord is NIET
N
: ze zijn allemaaal in dezellfde studio
o opgenom
men.
Het anttwoord is NIET
N
: dezze artiesten
n drinken allemaal
a
hun koffie zzonder suik
ker en
melk.
Het anttwoord is WEL
W
: ze zijn
z allemaaal gebaseeerd op deze
elfde akkooordenprogrressie.
We horren je denk
ken : "Oke cool.. Akko
oordenpro
ogressie. Wat
W is eigen
nlijk een
akkoorrdenprogreessie??"
Oke, wee gaan pro
oberen om deze toch rredelijk ing
gewikkelde
e materie kkort samen
n te
vatten.

AKKO
OORD
Een Ak
kkoord is eeen opstape
eling van 3
(driek
klank) of 4 (vierklan
nk) noten.. De exactee
noten zzijn afhank
kelijk van de
d toonsoo
ort waarin
n
het num
mmer staatt geschreve
en. De belaangrijkste 2
basisak
kkoorden zijn
z Majeu
ur en Mine
eur. Een
Majeurr drieklank
k bestaat uiit een opstaapeling van
n
een Gro
ote Terst en
e daarop een
e Kleine Terts, in de
d
toonsoo
ort C-majeeur is dat als
a eerste
Majeurrakkoord : noten c + e + g. Een Mineur
drieklaank is een opstapeling
o
g van een K
Kleine Tertts en daaro
op een Grot
ote Terts, in
n de
toonsoo
ort C-mineeur is dat als
a eerste M
Majeurakko
oord : note
en c + es + g. Dit kan voor
de begiinner al best snel gaa
an, dus hierr laten we het
h even bij. Het is n
niet erg als dit nog
niet hellemaal duiidelijk is.

34

www. lesinproduce
eren.nl

Hett “WAT IS?” Boek – 20 Beelangrijke te
ermen voor Music
M
Produccers

AKKO
OORDEN
NPROG
GRESSIE
E
Een ak
kkoordenprogressie is eigen
nlijk niets meer
m
dan een reeks vaan op elkaar
volgend
de akkoord
den. Deze reeks
r
zorgtt voor de basis (funde
ering) van een song en
e is
eigenlijjk onmisba
aar! In prin
ncipe zou d
dit een reek
ks van alle akkoorden
n kunnen zijn
z die
er bestaaan, alleen
n is dit voorr ons niet zzo heel "mooi" om na
aar te luisteeren. Maarr wat is
mooi? E
Een song die
d wij als Westerse
W
lu
uisteraars als relatieff "mooi" beeschouwen
n, is
vaak op
pgebouwd uit akkoorrden die saamen een lo
ogische ree
eks vormen
n : een goe
ede
akkoorrdenprogreessie dus. Hier
H zit een
n hele theorie achter.
Het voo
orbeeld wa
at er boven
naan dit arttikel is geb
bruikt, besttaat in de tooonsoort van
v C
uit de vvolgende ak
kkoordenp
progressie : C majeurr (noten c+
+e+g) / G m
majeur (notten
g+b+d)) / A mineu
ur (noten a+c+e)
a
/ F majeur no
oten f+a+c).
Probeeer het maarr eens! Klin
nkt het? W
Waarschijnliijk wel, alss je het goeed doet tenminste
;) . Dezze akkoordeenprogresssie is niet vvoor niets ontelbaar
o
keer
k
gebru
uikt in song
gs.
Nou, daat is de kra
acht van ee
en mooie aakkoordenp
progressie.
Gaat heet allemaall wat te sne
el voor je? Dat geeftt niet! Dezze materie is ook vrij
ingewik
kkeld als jee nog geen ervaring h
hebt met muziektheo
m
rie. We hoopen hierm
mee aan
te geven dat de keennis van akkoorden
a
n (muziekth
heorie dus)) essentieeel is bij het
schrijveen / compo
oneren / produceren
n van hits.
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17
7. WAT
T IS : BUM
MA STE
EMRA
A?

artikel beha
andelen wee de organiisaties BU
UMA en ST
TEMRA, omdat
o
In dit "Wat is?"-a
hier no
ogal wat on
nduidelijkh
heid over beestaat bij de
d beginnende artiestt, muzikan
nt,
produccer en song
gwriter.
Voordaat we meteeen in deze organisatiies
duiken, moeten we
w eerst no
og het één een
ander u
uitleggen.

Het b
begint alllemaal bij
b het c
creëren van muziek.
Wanneeer een son
ngwriter, prroducer, co
omponist, zanger, of muzikant een compllete
unieke (lees: geen
n cover!) so
ong schrijfft, is er ietss ontstaan wat
w wij
het 'auteursrechtt' noemen.
De officciële omsch
hrijving va
an Auteurssrecht luidtt als volgt:
"Het au
uteursrech
ht is het uittsluitend reecht van de maker va
an een werrk van
letterku
unde, weteenschap off kunst, of v
van diens rechtverkr
rijgenden, om dit opeenbaar
te maken en te veerveelvoud
digen, beho
oudens de beperkingen, bij de w
wet gesteld
d."
Auteurrsrecht kom
mt dus ook voor in an
ndere vorm
men van kunst zoals; ffotografie,
letterku
unde en weetenschap.. Het auteu
ursrecht on
ntstaat in principe
p
vaanaf het mo
oment
dat de m
maker(s) het
h werk he
eeft gecreëëerd. Daarv
voor hoeft verder
v
nietts te worde
en
geregelld. Echter, is je werk niet autom
matisch (go
oed) besche
ermd en ku
un je ook niet
n
gelijk ggeld verdien
nen met je
e auteursweerk.

DE PR
RAKTIJ
JK:
Wanneeer er een song
s
op de radio word
dt afgespeeeld, betaald de radiozzender (bijjv.
3FM) eeen bepaald
d bedrag aan degene die de dessbetreffend
de song heeeft geschre
even; de
auteur.. Daarnaasst wordt er ook een beedrag beta
aald aan de persoon oof personen
n die de
song heebben ingeespeeld, du
us de perfo rming artist en de muzikanten.. Het is bellangrijk
om dezze 2 dingen
n los van ellkaar te zieen. De perssoon die de
e song heefft ingezong
gen (bv.
Beyoncce) is niet altijd
a
ook degene
d
die de song heeeft geschrreven. Dat iis voor hett
auteurssrecht een heel belan
ngrijk verscchil.
Het bed
drag dat dee radiozend
der betaald
d wordt echter niet re
echtstreekks op de
bankreekening van
n de auteurr van de so
ong gestortt. Dat zou een
e enorm
me administtratie
opleverren. Mede om deze re
eden is de BUMA in
n het leven geroepen.
De BUM
MA / STEM
MRA is de enige Ned
derlandse reechtenorga
anisatie diee de belang
gen
behartiigt van de componist
c
ten en teksttdichters (oftewel;
(
de
e auteurs) . De BUMA
A/
STEMR
RA zorgt errvoor dat zij
z geld incaasseren bijj radiostatiions, platen
nmaatscha
appijen,
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concerttzalen (etc)) voor haarr leden (dee auteurs). Na een afttrek van eeen
adminiistratieve vergoeding
v
g voor de B UMA / STEMRA, wo
ordt dit gelld uitgekee
erd aan
de auteeurs. Het geld dat hett radiostatiion moet betalen
b
gaa
at dan ook rrechtstreek
ks naar
de BUM
MA, in plaa
ats van naa
ar alle indivviduele auteurs.
Dus; alls auteur ku
un je je aan
nmelden b
bij de BUM
MA / STEMRA om verrvolgens ge
eld te
laten in
ncasseren wanneer
w
jo
ouw muziek
k bijvoorbeeld op de radio word
dt gedraaid
d. Is
het verp
rplicht om je
j aan te melden
m
bij d
de BUMA / STEMRA
A? Nee, je bbent als au
uteur
niets veerplicht! Jee kunt je biijvoorbeeld
d ook insch
hrijven bij een rechteenorganisa
atie in
het buiitenland. Bijvoorbeel
B
d ASCAP o
of BMI in Amerika.
A
Dit
D heeft ecchter zo zijn
n vooren nadeelen. Je ku
unt besluite
en om je neergens in te
t schrijven
n, maar dan
an loop je wel
w geld
mis ;)

BUMA
A vs. ST
TEMRA (+
( SENA
A).
In wezeen zijn de BUMA
B
en de
d STEMR
RA 2 versch
hillende organisaties met beiden een
ander d
doel, waar je
j je overig
gens ook lo
os bij aan kan
k melden
n.
De BU
UMA incassseert geld wanneer
w
eeen auteurssrechtelijk werk
w
'open
enbaar' is
gemaak
kt (lees: is uitgevoerd
d). Bijvoorrbeeld via de
d radio, tv
v of optred
dens.
De STE
EMRA inccasseert geld wanneeer een auteu
ursrechteliijk werk
is 'verm
menigvuldigd' (lee
es: geperstt op CD/DV
VD).
Vraag: Als een song op de radio word
dt afgespeeeld, betaald
d de radio dan ook aa
an de
STEMR
RA?
Antwo
oord: Nee. Het gaat in dit gevaal om een uitvoering/
u
/openbaarm
making van
n een
song (B
BUMA) , du
us niet het vermenigvvuldigen (S
STEMRA)..
De STE
EMRA inca
asseert in de
d praktijk vaak bij pllatenmaatsschappijen
n, omdat diie
uiteind
delijk de CD
D's wil laten persen (vvermenigv
vuldigen) en
e verkopen
n van de onder
haar co
ontract sta
aande artie
esten. De pllatenmaatschappij betaalt in diit geval een
n xbedrag PER gedru
ukte CD aa
an de STEM
MRA voor het vermenigvuldigeen. De STE
EMRA
keert d
dit vervolgeens weer uiit aan de au
uteur.
Vraag: Als een song op de radio word
dt afgespeeeld, krijgt de
d zanger vvan de song dan
ook altiijd betaald
d via de BU
UMA?
Antwo
oord; Nee. Niet in allle gevallen
n is de zang
ger of zang
geres ook d
de auteur. Degene
D
die die song heeftt ingespeelld/ingezon
ngen krijgt wel een ve
ergoeding, maar dan via de
organissatie SENA
A. SENA behartigt
b
dee rechten van
v de uitv
voerende m
muzikanten
n/
artiesteen en de prroducent. Met
M produ
ucent wordt niet de 'p
producer'' bedoeld zoals
z
wij die kennen, maar
m
degen
ne die het w
werk heeft laten druk
kken. Vaak wordt de
produccent ook om
mschreven als; degen
ne die het financiële
f
risico
r
looptt van de op
pname.
Als de zzanger of zangeres
z
wel
w de auteu
ur is, krijgtt deze uiterraard wel eeen vergoeding
via de B
BUMA, en daarnaast dus ook n
nog een verrgoeding viia de SENA
A, mits ze staan
s
ingesch
hreven bij de
d SENA.
Dit is d
dus in een notendop
n
wat
w de BUM
MA en de STEMRA
S
doen.
d
Meerr info is oo
ok te
vinden op www.b
bumastemrra.nl
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1 WA
18.
AT IS : PUB
BLISH
HING ?
In dit aartikel van de "Wat iss?"-serie, b
behandelen
n we de mu
uziekbusineessterm "P
Publishin
ng". Wat iss publishin
ng? Waar komt
k
het va
andaan? W
Wat kan ik er
e als
produccer mee?
Publis
shing is dee Engelse vertaling
v
van uittgeven. Beedoelen ze daarmee h
het
uitgeveen / uitbren
ngen van een
e nieuwee
track op
p iTunes, Beatport
B
off YouTubee?
Nee. Pu
ublishing (in
( de muziiek) bestaaat al
zo langg als er blad
dmuziek wordt
w
gedru
ukt.
In de tiijd dat er nog
n geen ge
eluid kon
worden
n opgenom
men (voor 1900) kon jje als
muziek
kliefhebberr alleen ma
aar naar
muziek
k luisteren op het moment dat eer
muziek
k werd gesp
peeld door een
groep m
muzikanten
n, in die pe
eriode vaak
k een
klassiek
k orkest. Anno
A
2013 is dat heel
moeilijk om voor te stellen. Wij zijn geewend om op elk moment van d
de dag mu
uziek te
kunnen
n luisteren. Vroeger was
w dat du s een heel ander verh
haal. Omdaat er in die
e tijd
ook geeen opnamees in de stu
udio kondeen worden gemaakt, werd
w
muzieek uitsluite
end
verspreeid / verko
ocht via bla
admuziek, zzodat muziikanten / orkesten
o
an
ndermans muziek
ten geh
hore kondeen brengen
n. Als je duss in die tijd
d wilde datt je muziekk werd geho
oord
door pu
ubliek in het buitenla
and, moestt er een pak
k met blad
dmuziek diee kant op worden
w
gestuurrd en moesst het ook uitgevoerd
u
d worden door
d
een groep muzikkanten. In die
d tijd
is het P
Publishen (printen
(
en
n distribuerren van bla
admuziek) ontstaan.
We maaken even een
e sprong
g van +100 jaar. Publishing à la 2013 is ietts uitgebre
eider
dan vro
oeger. Er wordt
w
nog steeds
s
blad
dmuziek geeprint en gedistribueeerd, maar veel
v
minderr dan voorh
heen. Publishing heeeft tegenwo
oordig mee
er met beheeren en
exploiteren te ma
aken. Met exploiteren
e
n bedoelen
n we : zorge
en dat er geeld wordt
verdien
nd.

EEN P
PUBLIS
SHER HE
EEFT 2 BELANG
GRIJKE
E ROLLE
EN :
1. Het exploiter
ren van repertoir (songs).
Wanneeer een son
ng is geschrreven, kun je er op veerschillend
de manier ggeld mee
verdien
nen. Zo kun
n je deze la
aten inzinggen door eeen artiest die
d deze verrvolgens
uitbren
ngt op CD. Je kunt de
e song ook onder een
n tv-comme
ercial zetteen. Een son
ng kan
ook geb
bruikt word
den in een
n film of gam
me. Dit zijn dus verschillende m
manieren hoe
h je
geld ku
unt verdien
nen met 1 song
s
en hett is handig als iemand
d de moeitte doet om dit ook
werkeliijk voor elk
kaar te krijgen. Dat iss 1 van de rollen
r
van een Publissher. Een goede
g
Publish
her heeft de juiste con
nnecties om
m jouw son
ng aan de man
m te breengen en err dus
ook gelld mee te verdienen.
v
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2. Hett regelen van
v
de ad
dministra
atieve zak
ken.
Wanneeer een Gam
me-company, bijvoorrbeeld EA Sports,
S
jou
uw song wiil gebruiken in de
nieuwsste editie va
an FIFA, iss er hoogsttwaarschijn
nlijk een grroot geldbeedrag mee
gemoeiid. Als jij alls artiest / songwriteer / produccer niet de juiste
j
onderh
handelingsvvaardighed
den hebt om
m een goed
de deal te maken
m
bettreft jouw song,
s
kan een
n publisherr dit voor jou doen. D
Daarbij kun
nnen ze oo
ok de geldsttromen beheren
die je vverdient meet jouw son
ngs.

DOET
T EEN PUBLISH
P
HER DIT
T WERK
K ALLEM
MAAL VO
VOOR NIIETS?
Nee, was dat maa
ar waar.
De Pub
blisher wil uiteraard
u
ook
o geld veerdienen. Dit
D doet hijj (in de meeeste gevalllen) op
de volggende maniier : Wann
neer jij wil d
dat een Pu
ublisher aan
n de slag ggaat met he
et
exploiteren van jo
ouw muzie
ek, maak jee allereerst een deal met
m de Pubblisher. Vaa
ak
komt h
het er op neeer dat je een deel va
an je aute
eursrechtten afstaatt voor een
bepaald
de periodee en voor de
e songs diee je schrijftt in de periiode dat dee Publishin
ngdeal
geldig iis. Je staat dan een percentage van 33% to
ot 50% af van
v de inkoomsten die
e
worden
n gegenereerd via de auteursrecchten. Wan
nneer jouw
w nummer wordt
ingezon
ngen door Marco Borrsato en veervolgens wordt
w
gedraaid op dee radio, kom
mt er
geld bin
nnen via jee auteursre
echten. Jij verdient dus
d als song
gwriter/pro
roducer gelld met
deze au
uteursrechtten en daarvan sta jee een perceentage af aa
an je Publiisher.
Een tr
ruc die va
aak wordtt uitgehaa
ald door Publisher
P
rs :
Op het moment dat
d je een
Publish
hingdeal teekent, krijg
g je vaak eeen
voorsch
hot op de "nog
"
te gen
neren
inkomssten van jo
ou repertoirr (songs)".
Je krijggt dus alvasst een geld
dbedrag,
terwijl jje het eigenlijk nog niet
n verdien
nd
hebt. K
Klinkt wel goed
g
toch? Op zich w
wel,
maar err zit vaak een
e voorwa
aarde aan
die de m
meeste son
ngwriters/p
producers
niet goeed hebben
n gelezen. Op
O het
momen
nt dat je heet voorscho
ot nog niet
hebt terugverdien
nd en je de
eal loopt op
p
z'n eind
d, wordt dee deal vaak
k verlengd met 1 jaar,, zolang he
et voorschoot nog niet is
terugveerdiend. Sttel dat je ee
en voorsch
hot van €50
0.000,- kriijgt, kan heet voorkom
men dat
je je heele carrièree lang vast zit
z aan de aallereerstee Publishingdeal die j e hebt gete
ekend,
omdat jje simpelw
weg dat geld
dbedrag no
og niet heb
bt terugverrdiend. Datt is een dettail in
de deall die toch zeker
z
het noemen waaard is. Lateen we eerliijk zijn, dezze voorwaa
arde is
ook weel te begrijp
pen. De Publisher will natuurlijk
k minimaa
al het geïnvvesteerde bedrag
b
terugveerdienen.
Nu weeet je grote lijnen
l
wat Publishingg is en wat voor werk
k een Publissher voor je
j kan
verrich
hten. Echteer is dit enk
kel "the tip
p of the iceb
berg". Er komt
k
meer bij kijken. De
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deals ziijn vaak ingewikkeld en de men
ningen oveer het feit of
o je nou weel of niet een deal
moet m
maken met een Publissher zijn stterk verdeeeld.
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19. WAT
W
IIS : 36
60 DE
EAL ?

k heeft in de
d laatste decennia
d
veeel verschilllende vera
anderingen
n meegema
aakt.
Muziek
Van Bo
oys Bands naar
n
Dubsttep en van Metal naa
ar Trap. Er hebben ecchter niet alleen
a
veranderingen plaatsgevond
den op hett muzikale vlak, maarr ook zekerr op het zak
kelijke
vlak. To
ot de eind jaren
j
'90 kocht
k
eigen
nlijk elke muziekliefh
m
hebber braaaf zijn of haar
h
favoriete muziek in de wink
kel, op CD o
of Vinyl. Hiermee
H
we
erd dan ookk enorm ve
eel geld
verdien
nd. Dat is door
d
de kom
mst van do
ownloade
en comple
eet verandeerd. In de loop
l
der jareen zijn bijn
na alle CD--winkels veerdwenen uit
u de wink
kelcentrum
ms, en
tegenw
woordig wordt stream
men gezie n als de toekomst van "muziek consumerren".
Echter komt er met
m stream
ming vooraalsnog zek
ker niet zov
veel geld biinnen als in
n de
tijd van
n de CD.
Hebbe
en deze ve
eranderin
ngen ook
k effect op
p de creattieveling
gen onder
r ons?
Jazeke
er!
Wanneeer er (relattief) minde
er geld te vverdienen is
i met muzziek, is het voor de lab
bels
ook lastiger gewo
orden om genoeg
g
geld
d te verdien
nen met en
nkel de "mu
uziek" van
n zijn
onder ccontract staande artie
esten en accts. Daardo
oor is er ee
en nieuw sooort contra
act
bedach
ht, namelijk
k de "360 deal".

DE 36
60 DEAL
L:
Zoals d
de naam al aangeeft, gaat
g
het bij
ij deze specciale deal om
o "alles rondom"
" (360
graden
n) de persoo
on waar ge
eld mee wo
ordt verdient. "Wie iss deze persooon?" Juisst, je
raadt h
het al ; de artiest,
a
ban
nd, DJ, pro ducer etc etc.
e
Als een
n DJ/Produ
ucer bijvoo
orbeeld een
n 360 deal tekent bij bijvoorbeeeld het labe
el "Mo
Money
y Music" (fiictief), krijg
gt Mo Mon
ney Music geld van ALLES
A
watt de artiestt
verdien
nt. Alles? Echt?
E
Jaze
eker!! Wan
nneer de DJ/Produce
D
er bijvoorbbeeld optre
eedt,
zijn gezzicht laat zien in een reclame, tvvshirts een mokken
n verkoopt bij
b een
optredeen, sponso
orgeld ontv
vangt, een
track produceert voor een fiilm, een
remix m
maakt voorr een grote
e Pop-artieest,
een kop
ptelefoon of
o ander prroduct op d
de
markt b
brengt, verrdient Mo Money
M
Music d
daaraan mee.
m Hoevee
el Mo Mon
ney
Music p
precies verrdient hang
gt af van d
de
hoogte van de percentages.. Zo kan peer
m worden afgesproken
a
inkomsstenstroom
n
wat preecies de pro
ocentuele verdeling
v
iis
tussen de DJ/Pro
oducer en het
h label.
msten uit
Bijvoorrbeeld van alle inkom
optredeens, verdieent de DJ/P
Producer
60% en
n het label 40%. Betekent dat d
dan
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ook datt het label ook autom
matisch de boekingen
n regelt, om
mdat zij da
aar ook gelld aan
verdien
nen? Nee, niet per se! Het kaan namelijk
k zo zijn da
at voor de bboekingen een
speciale partij wo
ordt ingeschakeld, naamelijk een
n "booking agency"". Deze parrtij
regelt d
de boeking
gen voor de
e DJ/Produ
ucer en rek
kent op haa
ar beurt bijjvoorbeeld
d weer
25% vaan de inkom
msten die binnenkom
b
men van een concerto
organisatorr. Dan blijfft er
dus nogg 75% overr wat de DJ
J/Producerr weer moeet delen met
m het labeel.

LATE
EN WE EENS
E
EE
EN REKE
KENVOO
ORBEELD
D MAKE
EN :
Stel datt een grotee DJ/Produ
ucer voor eeen
live-sett van 2 uurr wordt ing
gehuurd vo
oor
totaal €
€50.000,-. Eerst haallt
de "bo
ooking age
ency" 25%
% af van dee
€50.00
00,- , want zij hebben
n namelijk de
boekingg geregeld. Zij krijgen
n
dus €12
2.500,- voo
or het werk
k dat zij
hebben
n verricht. Dan blijft er
e €37.500
0,(75%) o
over. Deze €37.500,- wordt
verdeelld door de DJ/Produ
ucer (60%) en
het labeel Mo Mon
ney Music (40%).
(
Datt
beteken
nt dat de DJ/Produce
D
er €22.500
0,- over ho
oudt en het label houd
dt €15.000
0,- over.
Dus van
n de €50.0
000,- die betaald is o m de DJ/P
Producer in
n te huren,, wordt
uiteind
delijk maarr €22.500,-- overgemaaakt op de rekening van
v de DJ//Producer. Maar
wacht, dat is nog niet alles! Er is nog eeen partij die
d aan de deur van d
de DJ/Prod
ducer
klopt, m
met een (nog) lege za
ak geld. Wee moeten natuurlijk
n
onze
o
grote vriend
de "bellastingdienst" niett vergeten. Over de €22.500,€
van
v de DJ/P
m
Producer moet
namelijjk ook nog
g belasting worden beetaald. Als we even grrofweg rekkenen, moe
et er
ongeveeer nog 50%
% aan de belastingdieenst wordeen afgedrag
gen, want w
wie veel ve
erdient,
betaalt meer bela
asting. Dus, onderaan
n de streep
p blijft er ee
en netto-beedrag
van €111.250,- ovver, die doo
or de DJ/P
Producer kan worden
n uitgegeveen. Dit bedrag is
slechts 22,5% van
n het bedra
ag dat in eeerste instan
ntie is beta
aald door d
de
concerttorganisatiie. 77,5% iss dus ondeerweg dit hele verhaall afgestaan
n aan
verschiillende parrtijen. Zond
der een "bo
ooking ageency" en "la
abel" zou d
dit bedrag
makkellijk 2 keer zo hoog zijjn geweestt. (Helaas kun
k je de belastingdieenst niet buiten
spel zettten.) Maar dan moett de DJ/Prroducer weel alles zelff regelen om
mtrent zijn
n
optredeens. Dat is op een bep
paald levell niet meerr te doen, en
e laten wee eerlijk
zijn, €5
5625,- per uur netto verdienen
v
met hetgeen dat je geweldig vin
ndt, is niett
bepaald
d een straff toch?
Dit rek
kenvoorbeeeld was slecchts een vo
oorbeeld va
an 1 van de
e verschilleende
inkomsstenstromeen van een artiest, peerformer ettc. Je begriijpt het al, iedereen
probeert geld te verdienen
v
aan
a een gro
ote ster. Dit was vroe
eger ook all wel zo, ma
aar
door dee 360 deal is het nog net even eeen tikkeltje erger gew
worden.
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2 WAT
20.
W
IS
S : NE
ETWER
RKEN
N?
Bijna elke music producer
p
die
d begint m
met het ma
aken van muziek
m
in zzijn slaapka
amer,
op zold
der, in de woonkamer
w
r, in de kel der of in de
d schuur, droomt
d
weeleens van een
echte carrière in de
d muziekiindustrie. T
Toch zijn er
e helaas ve
elen die deeze droom niet
weten tte verwezen
nlijken.

Waarom is dat nou
u eigenllijk? Jo
ouw mu
uziek is ttoch ne
et zo
goed
d als de muziek
k op de r
radio? En
E som
ms zelfs n
nog better!
Waarom luk
kt het dan
d
maa
ar niet om net zo beke
end te
word
den?
Een antwoord op deze veelg
gestelde vrraag is : "Je
e bent (nog) niet b
bekend om
mdat
je simpelweg niet
n
de juiste menssen in je sociaal
s
ne
etwerk he
ebt die
werke
elijk iets voor
v
jou kunnen
k
b
betekenen
n". Het ligtt dus niet zzozeer aan je
muziek
k, maar aan
n de mense
en om je heeen.
Er zijn profession
nals die bew
weren dat een goed netwerk
n
ma
aar liefst 775% van je succes
bepaald
d, en je mu
uziek slechts %25. Daat klinkt in
n eerste insstantie missschien nie
et
eerlijk o
of aannem
melijk, maarr laten we eens gaan kijken watt een netweerk eigenliijk is en
wat hett voor je ka
an beteken
nen.

WAT IS EEN GOED NETWE
N
ERK ?
Een nettwerk is eigenlijk een
n verzamellnaam
voor "a
alle mensen
n die je ken
nt". Dus oo
ok je familiie,
vriendeen, collega's en zaken
nrelaties. H
Het hebben
n
van een
n "goed netwerk"
n
is
i niet op ééén manierr
uit te leeggen, omd
dat dat nam
melijk afhaangt van je
doelen.. Als jij heeel veel men
nsen kent in
n je eigen
dorp, sttad of wijk
k en je hebtt je eigen k
kappers-zaa
ak,
kan hett zomaar ziijn dat je al
a snel geno
oeg klanten
n
hebt en
n je kapperrs-zaakje met
m succes k
kan runnen.
Maar...... Als jij niieuw bent in
i een wijk
k of dorp, of
o
erger n
nog, wanneeer nieman
nd jou eigen
nlijk aardig
g
vindt, w
wordt het veel
v moeilij
ijker om kllanten te
trekken
n naar je za
aak. Als nie
emand jou
u namelijk
aardig vvindt of keent, zullen ze je ook n
niet zomaarr
helpen,, te woord staan, aan
nbevelen off een goed
hart toeedragen.
Dat is dan ook het eerstte aandacchtspunt ; Zorg dat mensen
n je kenne
en, en
wel op een
n positiev
ve manierr.
dan w
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Ik hoorr je denken
n : "Ja, datt is allemaa
al leuk en aardig,
a
ma
aar ik ken heel veel mensen
m
in mijn
n omgeving
g, maar toch wil mijn
n carrière als dj/pro
oducer niett van de grrond
komen! Hoe kan dat dan??"
Dat kom
mt vaak om
mdat je nie
et de juiste
e mensen kent.
k

HOE LEER JE DE JU
UISTE M
MENSEN
N KENNE
EN?
Mensen
n die jouw carrière ee
en boost ku
unnen gev
ven of kunn
nen onderssteunen, zo
oals
een ma
anager, boeker, plateenmaatsch
happij, A&R
R, artiest, zijn de meensen die je
e in je
netwerk
k wilt hebb
ben! Deze profession
p
nals zijn na
amelijk in de
d positiee om jouw
w
muzie
ek bij de ju
uiste men
nsen te krrijgen ; namelijk de
e mensen d
die beslisse
en of
jouw m
muziek wel of niet goe
ed genoeg iis en gebru
uikt kan wo
orden voorr verschille
ende
doelein
nden.
Waar vvind je dezee mensen en
e hoe leerr je
ze kenn
nen? Er wo
orden jaarlijks
verschiillende con
nferenties en
e beurzen
n
georgan
niseerd op
p gebied van
n muziek.
Denk b
bijvoorbeeld aan de Amsterdam
A
m
Dance Event, Eurrosonic No
oorderslag
g,
NewSk
koolRules, BUMA
B
NL
L,
Muzika
antendag en
e BUMA Beats.
B
Tijdenss deze even
nementen lopen
l
ontzetttend veel va
an deze be
elangrijke
professsionals ron
nd. Zij zijn daar nameelijk om af en toe een
n sessie bij te wonen, maar
voornaamelijk om te netwerk
ken. Juist! Zij willen ook hun netwerk verrgroten en zij
ontdek
kken ook maar
m
al te grraag "the n
next big sta
ar". Spreek
k deze men
nsen dan oo
ok
gerust aaan, maar let goed op
p : blijf belleefd, heb respect
r
voo
or hun possitie en tijd
d, wordt
niet te o
O
: Laaat een goe
ede
opdringeriig, en zorg dat je een goed verhaal hebt. Oftewel
indruk achter.
Het tw
weede aan
ndachtspu
unt is dan
n ook : Zo
org dat je
e bent op de plekk
ken
waar de mense
en zijn die iets voo
or jou kun
nnen bete
ekenen en
n leer ze
en.
kenne
EXTRA
A TIP: Wan
nneer je na
aar zo'n
confereentie gaat, zorg dan van
v te vore n
dat je w
weet wie err gaan kom
men. Doe
researcch naar dezze mensen,, zodat je
preciess weet wie ze
z zijn, watt ze doen een
wat ze vvoor jou ku
unnen bete
ekenen.
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