Digivibes GeluidsStudio
De Digivibes GeluidsStudio is een Budget- en DemoStudio voor (beginnende)
muzikanten en (kwetsbare) creatievelingen met een minimuminkomen. We zitten in
Amsterdam-West, de Baarsjes, en we kenmerken ons door een goede (compacte)
opnameruimte, een professionele aanpak en een ontspannen sfeer. En, heel
belangrijk, prettige prijzen!
We doen EP-producties en goede Demo-opnames voor een scherpe prijs, en ook
andere audioproducties zoals Jingles, Luister-cd’s, Soundlogo's en Soundscapes
Bij Digivibes sta jij centraal! Het gaat om jouw muziek! Voor wanneer je precies weet
wat je wilt, maar ook als je begeleiding zoekt, je krijgt onze volle aandacht! Bijzonder
is dat Digivibes ook Design, Fotografie en Videodiensten aanbiedt voor Artwork en
Videoclips, vaak als compleet StartPakket.
We vertellen je er graag meer over!

Aanpak:
IntakeGesprek
-In dit kennismakingsgesprek kun je je wensen doorspreken en een “GeluidsPlan”
opstellen met de GeluidsTechnicus voor de keuzes in het opnameproces. Basis
daarvoor zijn de randvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn en je beschikbare
budget.
Opnemen
Basis is natuurlijk een goede performance in de studio. Afhankelijk van het gewenste
eindresultaat maken we keuzes voor de opname. Transparant/neutraal of misschien
al wat gekleurd, of juist zo droog mogelijk! Een aantal mogelijkheden en/of stappen:
-Eerste Dag-opname
-Guide-Tracks met de cleane zang
-Ritme-Track met de drummer en bassist
Mixen
Je hebt natuurlijk volledige controle over het mixproces. En je kan ook opnames die
elders gemaakt zijn (andere opnamestudio of thuis) afmixen. Vraag naar de
mogelijkheden!
-Pre-Mixen
-Afmixen
Masteren
Bij het masteren leggen we de laatste hand aan de klankkleur en bepalen we hoe
hard jouw nummers op elkaar en op de speakers afgesteld moeten worden.
-Preview
Producen
We kunnen actief en creatief meedenken over de aanpak in de studio en de
arrangementen, je (visuele) imago en branding, je motivatie en je budget.
StudioRegels:
-We nemen alleen tracks aan die met een fatsoenlijke kwaliteit opgenomen zijn.
-De op te nemen muziek moet goed van te voren geoefend zijn.
-Voor normale muziek moet een muzikant gewend zijn met de metronoom te spelen.
-De GeluidsTechnicus bepaalt (i.v.m. de concentratie en de effectiviteit) de Maximale
SessieTijd!
-Besef goed dat het heel belangrijk is dat je ongeveer de helft van de tijd besteedt
om naast en met de geluidstechnicus aan de opnames te werken, om zo je resultaat
drastisch te verbeteren!

Prijzen:
Ons Uurtarief voor Productie is 35 Euro per uur. Maak gebruik van onze Dagprijs (=
250 Euro! En met Stadspas (even meebrengen!) krijg je nog eens 20% korting
EXTRA!
Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden of kom een keer langs:
Digivibes
Cornelis Dirkszstraat 27 III
1056 TP Amsterdam
T: 020-6897147
W: www.digivibes.nl
E: digivibes@scipweb.nl

