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Festiwal Soundedit już we wrzesniu

Jak profesjonalnie zrealizować muzyczny pomysł nie mając dostępu do 

studia nagraniowego? Odpowiedź m.in. na to pytanie będzie można uzyskać 

na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych SOUNDEDIT, 

który odbędzie się w dniach 11-12 września w Łodzi. Swój udział potwierdził 

już Gareth Jones, który współtworzył brzmienie płyt takich wykonawców 

jak: Depeche Mode, Can, Interpol, Nick Cave, Gus Gus czy Garbage oraz 

Adrian Sherwod, producent płyt Sinead O’Connor. SOUNDEDIT będzie także 

doskonałą okazją do nauki dla wszystkich miłośników muzyki. Bezpłatne 

warsztaty zapowiada m.in. iSource – wyłączny dystrybutor firmy Apple w 

Polsce. Poprowadzą je Sidney Polak oraz Michał Marecki, klawiszowiec 

zespołu T.LOVE. Jedną z atrakcji będzie nagrywanie ścieżki dźwiękowej do 

utworów znanych artystów.  

Impreza będzie miejscem wielu atrakcyjnych warsztatów, otwartych dla wszystkich 

chętnych  – zarówno tych, którzy tworzą muzykę amatorsko, jak też dla 

indywidualnych muzyków, kompozytorów i producentów muzycznych. Część 

pokazów, realizowana wspólnie z f irmą iSource, dystrybutorem Apple i 

oprogramowania Logic, pozwoli muzykom poznać technologie realizacji 

profesjonalnych nagrań w systemie Home Recordingu. Celem warsztatów jest 

pokazanie młodym, artystom, że mogą realizować muzyczne projekty niezależnie od 

miejsca w którym żyją, przy niewielkim nakładzie f inansowym. Proste 

oprogramowanie pozwoli im także zadbać o autoprezentację 



w internecie, który w dobie kryzysu wielkich wytwórni stał się miejscem narodzin 

wielu współczesnych gwiazd muzyki. 

W czasie ramach Festiwalu odbędzie się bezpłatne szkolenie prezentujące najnowsze 

oprogramowanie Logic Studio 9 firmy Apple oraz kompatybilne rozwiązania 

producentów Apogee i Euphonix. Doświadczeni muzycy i eksperci branży audio 

pokażą najnowsze rozwiązania oparte o środowisko Mac, które pozwolą stworzyć 

muzykę zarówno na potrzeby domowe, jak i w profesjonalnym studio nagrań. 

Prezentowane nowoczesne narzędzia kompozytorskie to ogromny krok naprzód dla 

gitarzystów, wykonawców i wszystkich innych muzyków chcących tworzyć własną 

muzykę na komputerze Mac. Uczestnicy poznają nieograniczone możliwości 

najnowszej wersji tego oprogramowania oraz zintegrowane z nim interfejsy audio, 

zaprojektowane specjalnie na potrzeby Logic Studio - Apogee GiO oraz Duet i One. 

Przedstawiciel firmy MBS - wyłącznego dystrybutora firmy Apogee i Euphonix Artist 

– poprowadzi warsztat, 

w którym pokaże jak dzięki niezwykle zaawansowanym rozwiązaniom systemu 

Apogee Symphony oraz najnowszemu pakietowi Logic Studio i Euphonix MC Artist 

Series, można zbudować niewielkim kosztem nowoczesne studio na miarę XXI 

wieku, przewyższające wiele komercyjnych i bardzo drogich studiów nagrań. O tym, 

jak doskonałym narzędziem jest Logic Studio 9 najlepiej świadczy ranga muzyków 

korzystających z tego oprogramowania Apple. Należą do nich m.in. Lily Allen, Nine 

Inch Nails, T-Pain, The Killers, czy Paul van Dyk. Za pomocą Logic Studio została 

również stworzona ścieżka dźwiękowa do oskarowego filmu ”Slumdog Millionaire”, 

okrzyknięta najlepszą ścieżką dźwiękową roku 2008.

- Warsztaty to świetna okazja by pokazać wszystkim, którzy chcą tworzyć muzykę, 

możliwości jakie dają najnowsze rozwiązania Apple. Samodzielnie, lecz pod okiem 

zarówno zarówno fachowców z branży muzycznej, jak i europejskich ekspertów firmy 

Apple prowadzących szkolenia, będzie można sprawdzić, w jaki sposób za pomocą 



najnowszej wersji Logic Studio przekształcić Maka w potężny, najbardziej uniwersalny 

instrument muzyczny na świecie. Co więcej – niewielkim kosztem - mówi Paweł 

Małecki, Software Product Manager w iSource S.A. 

Wśród prowadzących będą m.in. Sydney Polak, który wraz z Michałem Mareckim, 

klawiszowcem zespołu T.LOVE zaprezentują możliwości oprogramowania LOGIC, 

które wykorzystują w tworzeniu swoich kompozycji. Podczas warsztatów odbędzie się 

nagrywanie ścieżki dźwiękowej do znanych utworów artystów. Dla wszystkich 

uczestników warsztatów przygotowana zostanie specjalna oferta promocyjna.

Rejestracja na warsztaty możliwa jest pod adresem internetowym: http://

www.isource.pl/soundedit

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie 

spółki znajdują się rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do 

użytkowników indywidualnych oraz osób i f irm, które profesjonalnie lub 

półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści multimedialnych. 

iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne 

systemy dla korporacji.  Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również 

marki komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, Parallels, Belkin, ExtremeMac, 

Gear4, Migilia, Elgato, Lacie, oraz MacAlly. Głównym akcjonariuszem spółki jest 

fundusz typu private equity AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

zarządzany przez AKJ Investment TFI S.A.
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