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Koptelefoon versterking: Rupert Neve H.P.
Geluidsfreaks rillen bij het horen van de naam Rupert Neve. De Engelsman, inmiddels tot 
 Amerikaan geneutraliseerd, heeft zijn reputatie in het midden van de zestiger jaren als Recording 
Engineer neergezet, maar vooral in de opvolgende decennia zichzelf gedeponeerd. “Ik kreeg het 
pas echt door, als ik niet langer meer op zoek naar werk moest, maar ze het kwamen aandragen.”: 
stelt Neve.
Met zijn bedrijf in het zuiden van Amerika produceert hij studio producten en kan hij nu met 
gemak mengtafels van een ton of meer introduceren. Top studio’s zitten er om te springen. In de 
zestiger jaren was hij een pionier in het samenstellen van modules en gesegmenteerde mengtafels. 
Het is een tijd, waarin we alleen maar complete opname werktafels kennen. Zijn segmenten waren 

revolutionair. Zo heeft Neve meer dan honderd patenten kunnen aanvragen. Soms doet ‘ie het, maar echt erin geloven, doet hij weer niet.
Zijn bedrijf levert al jaren duurzame, dus dure producten. Het is daarom verrassend, dat we de laatste paar jaar producten zien, die onder de duizend 
euro geprijsd zijn; zo ook voor de povere muzikant net aan betaalbaar!
Het vervelende van deze koptelefoon versterker is, dat de kwaliteit zich binnen het kastje gemeten moet worden. Daarnaast hoor je het ook, maar is 
het erg moeilijk om dit in een muziekwinkel te kunnen constateren.
Eenmaal ingeplugd ben je snel overtuigd. Je krijgt drie ingangen voor alle denkbare traditionele aansluitingen. Digitaal ontbreekt. De kwaliteit van het 
digitale signaal leent zich (nog) niet voor het hoge niveau, wat Neve uit zijn producten wil halen.
De kracht van dit kastje is de helderheid en dynamiek van signalen. Rommel wat met het verplaatsen van een microfoon, bijvoorbeeld voor een 
versterker, en je leert van de verschillen te genieten. Vooral het beluisteren van wat je wilt vastleggen, maakt dit kastje uniek. Je krijgt een aansluiting 
voor een audio speler, maar omdat je dit signaal niet kunt manipuleren … Over alles is echter nagedacht. Iets duurder, veel beter! D.
Prijs: € 549,-
Distributie: Total Sonic, Nieuw Vennep, www.totalsonic.nl

Ook twaalf snaren: Aroma AC-01N
Met een aanwezigheid van zo’n vijftien jaar in het produceren van accessoires voor de wereldmarkt, heeft Aroma een serieuze basis gevormd. Zoals 
vele Chinezen hebben ze een dure leerschool doorlopen. Nog geen vijf jaar geleden kreeg je producten in je handen, die je niet anders dan als troep 
moest kwalificeren. Nu worden ze als betaalbaar professioneel geaccepteerd. En dat woordje ‘betaalbaar’ is voor vele Europeanen doorslaggevend om 
te onderzoeken. Spelen bijvoorbeeld met deze capo gaat je verrassen. 
Meer dan ooit hebben de Chinezen van Aroma zich geconcentreerd op de kracht van de klem van 
deze capo. Naar mijn idee hebben ze een prima balans gevonden. Zo blijft de capo handelbaar om te 
plaatsen en te verplaatsen, maar kan het iets, wat anderen niet kunnen. Deze capo werkt namelijk op 
zowel 6 als 12-snarige gitaren. Denk aan een 6-snarige Telecaster, Santa Cruz of een 12-snarige 
Rickenbacker 370 of Taylor 615. Op geen van de gitaren gaf deze capo, overigens tot mijn stomme 
verbazing, geen enkel probleem. De superdunne G-snaar op de Rickenbacker werd keurig 
 geïntoneerd. De klem is krachtig genoeg om iedere octaaf snaar van de G in te drukken! Ongekend!
Bedenk wel, dat dit niet de meest eenvoudig bedienbare capo is. De klem is heftig, zodat je een 
volwassen kracht nodig hebt. Kinderen kunnen hier niets mee. Tevens liet een stukje bescherming los. 
Exemplarisch wellicht, maar let op deze kleine details, want ze kunnen irriteren. Het is altijd slim om 
het product in de muziekwinkel goed te controleren.
Aroma laat het hier niet bij. Ze hebben een keurig hoesje aan haar accessoire toegevoegd. D. 
Prijs: € 10,70
Distributie: Dick Visser Music Sales, Hoevelaken, www.dickvisser-musicsales.nl

The Complete Singer/Songwriter
Precies tien jaar geleden verscheen de eerste editie van dit verzamelwerken vol informatie voor componisten en zangers. In deze tweede uitgave zijn 
bepaalde onderwerpen vooral naar deze tijd gehaald. Zo werden enkele opkomende schrijvers en artiesten benaderd om de hedendaagse muziek 
scène te beschrijven.
Het gevaar van dit soort boekjes is dat je veel ‘bekende’ onderdelen herkent en allang weet. Het gaat 
daarom vooral over het totaalbeeld. De schrijver geeft bijvoorbeeld suggesties over een andere benadering 
van akkoorden. Het simplificeren van structuren, die mijns inziens alleen maar verwarring scheppen. Hij 
nummert akkoorden, terwijl ik eerder de herkenning van een akkoord in vier octaven wil vergelijken. De 
kracht van zingen blijft, dat je de grondtoon van een akkoord vasthoudt.
Tips en oefeningen moeten tot inspiratie leiden. Schrijver Jeffrey Pepper Rodgers sprak met talloze schrijvers 
en zangers, echter kreeg ook adviezen van advocaten, managers, labels en platen distributeurs.
De gekozen lijn is duidelijk. Wat vormt de basis van een compositie, hoe stel je het samen, hoe maak je het 
interessant, hoe neem je het op en hoe geef je het uit. Het gevoel van ‘dit weet ik allemaal wel’, maar als een 
geheugensteuntje is dit een waardevol document. Hoe meer je het leest, hoe meer het je inspireert.  
248 pagina’s vervelen eigenlijk geen moment! R.H.
Prijs: € 24,95
Distributie: Hal Leonard Books, verkoop via geselecteerde muziekwinkels
www.halleonardbooks.com
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