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Wiosenne prezentacje 
i szkolenia Light & Sound 
z E-music
Dynacord, American DJ i Korg w Lublinie

Na prezentacje przybyło wielu zainte-
resowanych, a ponieważ odbiły się szero-
kim echem, organizatorzy zadbali, aby 
stały się imprezą cykliczną. Dlatego kolej-
ne już, tym razem wiosenne, prezentacje 
odbyły się 5 kwietnia 2014 roku, w tym 
samym miejscu. Prezentacje te podzielo-
ne zostały na trzy etapy – światło, dźwięk 
i instrumenty klawiszowe. 

Lublin jest miastem, z którego wywodzi się wielu znanych 
muzyków i zespołów, dlatego opisywane wydarzenie zosta-
ło stworzone dla ludzi, których pasją jest muzyka. Pierwsze 
spotkanie, zimowe, odbyło się 15 grudnia 2013 roku w re-
stauracji Rugby, a organizatorem imprezy był sklep muzycz-
ny E-music. 

WYDARZENIE
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Pierwszą i drugą część spotkania, do-
tyczącą światła i dźwięku, poprowadził 
Marek Urawski. W prezentacji efektów 
świetlnych pokazano produkty firmy 
American DJ, m.in. głowice ruchome, 
efekty świetlne, oparte na technologii 
LED, oraz sterownik Elation Operator 
DMX, gdzie każdy uczestnik mógł zdo-
być bogatą wiedzę na temat urządzeń, 
a także zapoznać się z tematem w zakre-
sie programowania własnych presetów.

Kolejna część spotkania dotyczyła 
dźwięku, gdzie prezentowano produkty 
firmy Dynacord, m.in. zestawy głośniko-
we z serii A-line, Corus, D-Line, Vertical 
Array oraz VL, miksery, powermiksery 
i wzmacniacze, a także monitory scenicz-
ne AXM 12A, które miały premierę na tar-
gach Prolight + Sound 2014 we Frank-
furcie. Marek Urawski zaprezentował 
również procesor dźwięku DSP600, który 
w systemie złożonym z zestawów VL152 
i subbasów SUB18 wraz ze wzmacniacza-
mi firmy Dynacord cieszył się najwięk-
szym zainteresowaniem. Na wszystkie 
pytania dotyczące dźwięku odpowiadał 
Tomasz Boroń, dyrektor d.s. handlowych 
z firmy Tommex.

Na prezentacjach nie zabrakło rów-
nież instrumentów klawiszowych firmy 
Korg, m.in. PA600 i PA3X, które Ariel Li-
chaczewski przedstawił w zakresie inno-
wacyjności. W tej części spotkania zain-
teresowani zadawali pytania dotyczące 
różnic między instrumentami, a prowa-
dzący odpowiadał w formie teoretycznej 
oraz praktycznej.

Podsumowaniem warsztatów była część 
afterpaty, gdzie wszyscy uczestnicy mieli 
udostępniony sprzęt do indywidualnych 
testów, nie brakowało również wymia-
ny zdań i poglądów dotyczących własne-
go doświadczenia między prowadzący-
mi a gośćmi. 

Na koniec chcemy przekazać podzię-
kowania od ekipy E-music dla firm Tom-
mex, American DJ i Mega Music za pomoc 
w organizacji wydarzenia.

Czekamy z niecierpliwością na kolej-
ne już prezentacje i  szkolenia, w  któ-
rych większość gości zapowiedziała swój 
udział.  

Więcej informacji o organizatorze prezentacji 

na stronie: www.e-music.com.pl, zaś o prezen-

towanych urządzeniach na stronach producen-

tów: www.dynacord.com, www.americandj.com 

oraz www.korg.com. 

Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Pierwszą i drugą część spotkania, dotyczącą światła i dźwięku, poprowadził Marek 
Urawski ze sklepu E-music.

Przedmiotem wiosennej prezentacji E-music był głównie sprzęt oświetleniowy American 
DJ i Elation oraz nagłośnieniowy firmy Dynacord.


