
S Paavem a Michaelem (který v minulosti odjel
turné také s německými Rammstein či s Leningrad
Cowboys) jsme se sešli v “zákulisí” plzěňské
sportovní haly TJ Lokomotiva necelé dvě hodiny
před vystoupením (25. února 2011).
Naším cílem bylo ve vyhrazeném čase vyzvědět
co možná nejvíce o technickém a nástrojovém
zázemí živých koncertů finského kvarteta.
Zvukařská i muzikantská perspektiva byla
pro nás velice atraktivním zdrojem informací...

NNaaššee  pprrvvnníí  oottáázzkkaa  ssmměěřřuujjee  nnaa  MMiicchhaaeellaa..  MMiicchhaaee--
llii,,  mmoohhll  bbyyss  nnáámm  ssttrruuččnněě  ppřřeeddssttaavviitt  zzvvuukkoovvýý  ssyyssttéémm,,
kktteerrýý  bbuuddee  ddnneess  vveeččeerr  nnaassaazzeenn  vv  aakkccii??  NNaa  jjaakkéé
PPAA  bbuuddee  AAppooccaallyyppttiiccaa  hhrráátt??  MMůůžžeešš  zzmmíínniitt  ttaakkéé
mmiixxppuulltt  aa  ddaallššíí  vvyybbaavveenníí??

MMiicchhaaeell:: Jistě, tedy stručně. Dnes s sebou 
máme zvukový line array systém L'Acoustics Kara,
který kombinujeme s 1x18” a 2x18” subwoofery. 
Hrát budeme přes digitální konzoli Digidesign 
Profile a jako crossover použijeme procesor 
Dolby Lake. 

(Poznámka redakce: během vystoupení bylo 
použito na každé straně sedm nikoliv zavěšených,
ale vystackovaných reproboxů Kara.) 

NNaa  vveellkkéémm  ttoouurr,,  jjaakkoo  jjee  ttoottoo,,  ssee  kkaažžddéé  vvyyssttoouuppeenníí
zzddáá  bbýýtt  pprroo  FFOOHH  zzvvuukkaařřee  nnoovvoouu  vvýýzzvvoouu......

MMiicchhaaeell:: Ano, tak to je, každý den a každé 
vystoupení má svá specifika, vždy je to trochu jiné,
jiné prostory, jiná akustika. Před vystoupením věnu-
jeme hodně času a energie zvukové zkoušce tak,
abychom byli na show dobře připraveni.

Rozhovor - Paavo Lötjönen & Michael Bauer

Klasičtí violoncellisté originálně interpretující “tvrdou” muziku se během téměř dvaceti let života finské Apocalypticy
dostali do povědomí mnoha fanoušků rockové a metalové hudby. Mezi těmito je tato formace natolik známa, že nemá
zřejmě smysl ji jakkoliv dále uvádět. V rámci dvouletého tour se Apocalyptica koncem února zastavila také v Plzni, kde
se nám díky kontaktům s managementem kapely podařilo “urvat” dvacetiminutový slot vyhrazený pro krátké interview.
K rozhovoru se uvolil nejen CELLISTA PAAVO LÖTJÖNEN, ale také současný FOH ZVUKAŘ Apocalypticy MICHAEL BAUER.

PAAVO LÖTJÖNEN (VIOLONCELLO)
MICHAEL BAUER (FOH)
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PPaaaavvoo:: Rád bych dodal, že z mého pohledu 
– tedy očima hudebníka – je toto PA opravdu
skvělé, je ohromně silné v basech. Zvuk pěkně
směřuje do publika, nevrací se na pódium, neruší
tě žádné hučení a dunění. Nám se s tímto systé-
mem hraje výborně, protože i když je silný, vše-
chen ten tlak směřuje  správným směrem. 

CCoo  ssoouuddííttee  oo  hhaallee,,  vvee  kktteerréé  ddnneess  hhrraajjeettee??  
NNeenníí  ttaa  rroovvnnáá  ssttěěnnaa  pprroottii  ppóóddiiuu  ttrroocchhuu  pprroobblléémm??

MMiicchhaaeell:: Ano, ta zadní stěna proti pódiu 
je docela velký problém. Je obložena dřevem 
a jen na prostředku je vyvěšen závěs, takže 
na stranách, které jsou také zvukově pokryté, 
je hodně odrazů. Systém jsme během zkoušky
vyladili tak, že oba zadní rohy haly mají nižší
energii na vysokých frekvencích, čímž se nám
snad podařilo redukovat echo té zadní stěny. 
Tato hala není akusticky ideální, myslím ale, 
že show bude po zvukové stránce vpohodě. 

MMiicchhaaeellii,,  jjssii  vveellmmii  zzkkuuššeennýý  zzvvuukkaařř  aa  mmáášš  zzaa  sseebboouu
nnaappřřííkkllaadd  vveellkkáá  ttoouurr  ss  hhaarrddrroocckkoovvýýmmii  sskkuuppiinnaammii,,  jjaakkoo
jjssoouu  ttřřeebbaa  RRaammmmsstteeiinn..  AAppooccaallyyppttiiccaa  hhrraajjííccíí  nnaa  aakkuuss--
ttiicckkáá  cceellllaa  ssee  zzddáá  bbýýtt  pprroo  zzvvuukkaařřee  zzaassee  ttrroocchhuu  jjiinnýýmm
oořřííšškkeemm..  VVííddííšš  vvee  zzvvuuččeenníí  ttééttoo  sskkuuppiinnyy  mmnnoohhoo  vvýýzzeevv??

MMiicchhaaeell::  Především je to popularita jména Apoca-
lyptica, která je celosvětově známou skupinou. 
To samo o sobě je vždy pro zvukaře výzva. 
Kromě toho je také důležité zajistit, aby jejich hud-
ba během vystoupení měla tu správnou hlasitost 
a adekvátní tlak, to je asi nejdůležitější. 
PPaaaavvoo::  Myslím, že jsme všichni rádi za to, že jsme
začali spolupracovat s Michaelem. Řekl bych, že
se mu podařilo posunout nás zase o úroveň výše 
a bereme ho vpodstatě jako pátého člena kapely.
To dává smysl, ne? (Smích)

PPřřeessttoožžee  ččlleennoovvéé  AAppooccaallyyppttiiccyy  hhrraajjíí  nnaa  ddřřeevvěěnnéé
aakkuussttiicckkéé  nnáássttrroojjee,,  zzvvuukk  kkaappeellyy  mmáá  sstteejjnnoouu  ssíílluu  
aa  ttllaakk,,  nnaa  jjaakkýý  jjssmmee  zzvvyykkllíí  oodd  sskkuuppiinn  oobbvvyykkllééhhoo

rroocckkoovvééhhoo  ččii  mmeettaalloovvééhhoo  nnáássttrroojjoovvééhhoo  sslloožžeenníí  ssee
zzkkrreesslleennýýmmii  kkyyttaarraammii,,  bbaassoouu  aa  bbiiccíímmii..  JJaakkéé  jjee  tteeddyy
zzvvuukkoovvéé  ttaajjeemmssttvvíí  ttééttoo  vvaaššíí  aappookkaallyyppttiicckkéé  eenneerrggiiee??

MMiicchhaaeell:: (Úsměv) No, já myslím, že toto je spíše
otázka pro kapelu, než pro mě. Oni jsou ti, kdo 
mi poskytují signál a já ho pouze zesiluji. Ten základ-
ní zvuk – obrovký tlak, který mají, když hrají opravdu
metalově a tvrdě – ten vytváří kapela sama s nasa-
zením zkreslení a dalších efektů. Já jsem tu vpodstatě
od toho, abych na to reagoval, abych veděl co, 
kdy a kde použít. Proto si myslím, že zvučení 
Apocalypticy není zase tak moc odlišné od zvučení 
normální rockové kapely. I Apocalyptica má svoji 
rytmiku, svého basového hráče, melodickou linku...
Hudba je tedy stejná, jako v případě rockové nebo
metalové skupiny. Přesto je violoncello skutečně 
hodně svébytný nástroj a myslím, že žádná kytara
ani basa nemůžou dosáhnout té rozmanité škály
zvuků a frekvencí, jaké je schopno vyprodukovat
cello, respektive hráč na cello.
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PPaaaavvoo::  Celou dobu, po kterou spolu hrajeme, postupně
vyvíjíme a vytváříme svůj zvuk a jeho technické řešení.  
Každý rok se objeví nějaká nová věc, něco obměníme 
a tak. Zvuk cella, i s ohledem na to, jak je tento nástroj 
citlivý,  je skutečně docela vyzývavý. Cello je akustické,
hodně a snadno vibruje a problémy se zpětnou vazbou
jsou v podstatě všudypřítomné. V průběhu času jsme si 
našli docela dobrý systém pro jejich snímání. Kombinujeme
dva různé druhy kontaktních snímačů a používáme mnoho
dalšího vybavení, preampy, zakázkové efekty a podobně.
Je to zkrátka o pečlivém vylaďování každé drobnosti. 

Důležité je také, abychom pracovali jako tým, což platí 
i o zvukaři. Pokud hrajeme v nějaké hale se špatným 
PA a špatným zvukařem, může se klidně stát, že výsledkem
bude zvukový “binec” plný zpětné vazby. Pokud si to ale
ohlídáme, pak žádné problémy nejsou. 

AA  ccoo  mmiikkrrooffoonnyy  DDPPAA??  NNeenníí  ttoo  ttaakk  ddáávvnnoo,,  ccoo  jjssttee  zzaaččaallii  
pprroo  ssnníímmáánníí  zzvvuukkuu  cceellllaa  ppoouužžíívvaatt  mmiinniiaattuurrnníí  mmiikkrrooffoonnyy  
DDPPAA  44009999CC..

PPaaaavvoo::  Asi před dvěma roky jsme si říkali, že by nebylo
špatné zařadit do živé produkce jakousi vsuvku, během 
které bychom hráli kldiněšjí a komornější melodické sklad-
by. Začátek naší show bývá pojat hodně agresivně a hla-
sitě, potom ale následuje náladovější klasičtější akustická
produkce - takové citovější momenty... pro holky. (Smích). 
Pro tuto část show jsme chtěli docílit klasičtějšího kobylko-
vého zvuku, který bude jiný než ten, který dostáváme 
z kontaktních snímačů a zkreslení. Právě pro tento 
účel jsou DPA mikrofony výborné. 

I při hraní se 4099C jsme schopni dosáhnout takové 
úrovně hlasitosti, která odpovídá rockovým koncertům. 
To je pro nás důležité, protože publikum není ani při těchto
“akustických” pasážích koncertu zcela potichu. Ano, pokud
hrajeme v nějaké klasické koncertní hale, dočkáme se i úpl-
ně tichého hlediště, na rockovém koncertě se to ale bez
hluku neobejde. DPA mikrofony nejsou tak náchylné ke
zpětné vazbě a k tomu ještě zní dobře. 

MMiicchhaaeell:: Ano, zvuk DPA je ale hlavně hodně přirozený. 
Je to skutečně velký skok mezi začátkem koncertu plném
zkreslení, delayů a dalších efektů a tou tišší akustickou 
částí, při které používáme právě 4099C. Je to úplně jiná tvář
vystoupení, kde se najednou objevuje nijak nezměněný přiro-
zený zvuk violoncella. 

(Poznámka redakce: Během koncertu Michael Bauer 
musel konstatovat, že přítomné publikum téměř vyvrátilo 
Paavo tvrzení. Během písně Beautifful nebylo v hledišti 
slyšet ani pípnutí.)

VVááššee  ppóóddiioovvéé  kkrreeaaccee  ppllnnéé  ppoohhyybbuu  aa  hháázzeenníí  hhllaavvoouu  
mmaajjíí  ddaalleekkoo  ddoo  ssttaattiicckkééhhoo  oobbrraazzuu  kkoommoorrnníícchh  hhuuddeebbnnííkkůů..  
JJaakk  ssee  vvůůbbeecc  DDPPAA  vvyyppoořřááddaajjíí  ss  ttěěmmiittoo  ookkoollnnoossttmmii??

PPaaaavvoo:: To je pravda, ale v té části koncertu, kdy používáme
DPA, všichni sedíme. Pouze si připneme mikrofon na cello.
Upínací systém 4099C je rychlý a jednoduchý, takže to bě-
hem koncertu v pohodě zvládneme. 
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Rozhovor - Paavo Lötjönen & Michael Bauer

JJaakkýý  ddrruuhh  ddrržžáákkuu  ppoouužžíívvááttee??  TTeenn  gguummoovvýý??  

PPaaaavvoo:: Ano, takový ten roztahovací, upevňu-
je se na struny mezi kobylku a struník. 

NNeeppřřeeddppookkllááddáámmee,,  žžee  bbyyssttee  bběěhheemm  
kkoonncceerrttůů  ppoouužžíívvaallii  nněějjaakkéé  ssttaarrššíí  ddrraahhéé  
aa  vvzzááccnnéé  nnáássttrroojjee,,  kktteerréé  bbyy  ssee  mmoohhllyy  
ppoošškkooddiitt.....

PPaaaavvoo::  To je pravda, používáme nástroje 
novější, které stojí asi čtyři nebo pět tisíc euro
a jsou vyrobeny v Číně. Doma ovšem máme
nástroje lepší, podstatně dražší, na které 
hrajeme třeba ve studiu. Mimochodem, 
DPA jsme použili pro celkem dost věcí 
i během natáčení desky. 

KKoommppaakkttnníí,,  nneebboo  ssttaannddaarrddnníí  
mmiikkrrooffoonnyy,,  nneebboo......??

PPaaaavvoo::  Ne, ty samé, 4099C! 

OOpprraavvdduu??

PPaaaavvoo:: Ano, ale taky jsme na to nasadili
hodně zkreslení. (Smích) 

PPaaaavvoo,,  jjaakkéé  vvyybbaavveenníí  vvllaassttnněě  ppoouužžíívvááttee  
kk  úúpprraavvěě  aa  ““pprrzznněěnníí””  zzvvuukkuu  vviioolloonncceellllaa??  
MMááttee  nněěccoo  jjaakkoo  ppeeddaallbbooaarrdd??

PPaaaavvoo:: Ano, používáme toho hodně. 
V podstatě máme něco jako racky, kde jsou
nějaké modelery od Line6 a také MIDI kon-
troler G-Lab. Z efektových pedálů používá-



me například zkreslení SansAmp 
od Tech21, nějaké delaye a tak podob-
ně. Hrajeme přes zesilovače Peavey, 
které kombinujeme se simulátorem repro-
boxů Palmer PDI. Signál z nástrojů dělí-
me do dvou oddělených cest, které
potom kombinujeme: zesilovač a DI, 
v níž jsou nasazeny veškeré efekty. 

PPaaaavvoo,,  ii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  ttvvéé  kkllaassiicckkéé  
vvzzdděělláánníí,,  ccííttííšš  ssee  ppoohhooddllnněějjii  vv  ččiissttýýcchh  
kkllaassiiččttěějjššíícchh  aarraannžžíícchh  aa  hhaarrmmoonniiíícchh  
nneebboo  ppřřii  hhřřee  rryyttmmiicckkýýcchh  mmeettaalloovvýýcchh  
rriiffffůů  ssee  ssppoouuttoouu  eeffeekkttůů??

PPaaaavvoo:: V podstatě mě baví cokoliv. 
Ale nejvíc asi upřednostňuju holky...
(Smích) 

DDaallššíí  oottáázzkkaa  ooppěětt  ssmměěřřuujjee  vvííccee  nnaa  PPaaaavvaa
aa  ttýýkkáá  ssee  oonn--ssttaaggee  mmoonniittoorriinngguu..  JJaakkéé  
jjssoouu  vvllaassttnněě  vvaaššee  ppoožžaaddaavvkkyy,,  ppookkuudd  
jjddee  oo  ooddssppoolleecchh??

PPaaaavvoo:: Používáme in-ear monitoring 
Senneheiser, který nám víceméně 
bezvýhrad vyhovuje.

TTaakkžžee  žžááddnnéé  ppooddllaahhoovvéé  mmoonniittoorryy??

PPaaaavvoo::  Ne.

TTeeddyy  žžááddnnéé  rriizziikkoo  zzppěěttnnéé  vvaazzbbyy  
zz  ““DDPPAAččeekk??””

PPaaaavvoo:: Ne.
MMiicchhaaeell:: O vazbu se kdyžtak postarám já.
PPaaaavvoo:: Akorát je tu ještě ten šílenec za
bicíma. Ten je skutečně hlučný. (Smích)

MMiicchhaaeellii,,  ppookkuudd  ssee  nneemmýýllíímmee,,  vv  jjeeddnnoomm
nneejjmmeennoovvaannéémm  ““pprroo  aauuddiioo  mmaaggaazzíínnuu””
sseess  vv  ssoouuvviisslloossttii  ssee  zzvvuuččeenníímm  RRaammmmsstteeiinnůů
zzmmíínniill  oo  ttoomm,,  žžee  mmáášš  rraadděějjii  uurrččiittýý  
ppřřiirroozzeennýý  hhlluukk,,  kktteerrýý  jjee  vvllaassttnníí  žžiivvýýmm  
kkoonncceerrttůůmm,,  nneežž  sstteerriillnnoosstt  vvllaassttnníí  ttřřeebbaa
SSttiinnggoovvýýmm  vvyyssttoouuppeenníímm........

MMiicchhaaeell:: Pokud je na pódiu hluk způso-
bený třeba kytarovým aparátem, obvy-
kle neříkám kytaristovi, aby se ztlumil. 
To jsou věci, které jsou tak nějak vlastní
danému nástroji nebo zesilovači a po-
kud je jejich výkon v nějaké alespoň tro-
chu rozumné míře, nic nenamítám. 

Na druhou stranu nemohu říct, že bych
si nějak zvlášť užíval hluk na pódiu, pro-
tože pokud je na pódiu ticho, tedy není
tam nic, co tam být nemá, usnadňuje mi
to moji práci. Když máte na pódiu pod-
lahové odposlechy, zvuk se odráží od
stropu a... ne, tohle mi nijak nechybí. 

JJaakkéé  eeffeekkttyy  ppoouužžíívváášš  bběěhheemm  kkoonncceerrttuu??
OOuuttbbooaarrddoovvéé  nneebboo  eeffeekkttyy  kkoonnzzoollee??

MMiicchhaaeell:: Pokud zvučím s Digidesignem 
nepoužívám v podstatě žádné externí
efekty a využívám jen ty věstavěné. Jsou
dobré a dovolujími udělat se zvukem to,
co chci udělat. Myslím, že žádné další
efekty mimo tyto během akce nepostrá-
dám. Pokud zvučím s analogovým pul-
tem, potom preferuji efektové procesory,
jako jsou Lexicon či TC Electronic, jehož
jsem velký fanoušek. S efekty Digidesign
jsem spokojen. Samozřejmě, setkal jsem
se již s několika digitálními pulty, jejichž
efekty se mi moc nelíbily. 

SSnnaažžííšš  ssee  ddoossááhhnnoouutt  zzvvuukkuu,,  kktteerrýý  bbyy  
ssee  ccoo  nneejjvvííccee  ppooddoobbaall  zzvvuukkuu  nnaahhrráávvkkyy??

MMiicchhaaeell::  Ne tak docela... 
PPaaaavvoo::  Ani my ne. Toto rozhodnutí 
je na nás, na kapele a my se během
koncertu nesnažíme produkovat zvuk 
totožný s deskou. Vždycky je to buď 
“live setup” nebo “studio setup”. 
Studiová aranž může obsahovat třeba
dvacet navrstvených violoncell, a může
se tu objevovat mnoho efektů...

AAnnoo,,  pprroottoo  ssee  vvllaassttnněě  ppttáámmee......

PPaaaavvoo::  A živá verze je prostě živá verze... 
MMiicchhaaeell:: A je to tak dobře, protože 
pokud lidé chtějí slyšet desku, mohou 
si ji pustit doma tak nahlas, jak chtějí. 
Vidět a slyšet kapelu naživo – to je něco
jiného. Na koncertě by kapela měla znít
živě! Vyhovuje mi proto, že po mně 
kapela nechce, abych přesně kopíroval
zvuk desky. Samozřejmě, že mám 
od Apocalypticy určité instrukce, desku 
a plánuje se pořadí hraných skladeb. 
To, jak dosáhnu toho kterého výsledku je
ale víceméně na mně a neptám se kapely,
jaké efekty použila ve studiu a podobně. 

PPaaaavvoo,,  vvaaššee  ppoosslleeddnníí  aallbbuumm  jjee  vveelliiccee  
rrůůzznnoorrooddáá  nnaahhrráávvkkaa  ss  mmnnoohhaa  hhoossttuujjííccíímmii
vvookkaalliissttyy..  JJaakk  ttoottoo  řřeeššííttee  nnaa  kkoonncceerrtteecchh??
MMááttee  ppřřiipprraavveennyy  iinnssttrruummeennttáállnníí  vveerrzzee
ttěěcchhttoo  sskkllaaddeebb??  

PPaaaavvoo:: Ne, na tour s sebou máme 
výborného finského rockového vokalistu
jménem Tipe Johnson. Během koncertu 
s námi odezpívá několik skladeb. 
V případě skladby Bittersweet – jedná
se o krásnou baladu, ve které původně
zpívá Lauri Ylönen z The Rasmus, bude-
me zpívat všichni. 
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APOCALYPTICA & DPA 4099C
DPA 4099C je směrový kondenzátorový mikrofon 
zkonstruovaný ke snímání violoncella na živou produkci. 

Kapela využívá tři klipsové nástrojové mikrofony DPA
4099C pro violoncella spolu s jedním kusem mikrofonu
DPA 4099D pro bicí a perkuse.

Při vystoupení si členové Apocalypticy tyto mikrofony
sami nasazují na nástroje a využívají je na místo kon-
taktních snímačů zejména během “nezkreslených” 
klasických setů. 

Další vlastnosti DPA 4099C:
• speciálně vyvinutý flexibilní držák šetrný k nástroji 
• optimalizovaná superkardioidní vložka 
• přirozený zvuk i mimo osu 
• velká odolnost proti zpětné vazbě 
• ohebný a polohovatelný husí krk s odpružením vložky
• výstup XLR



VVrraaťťmmee  ssee  jjeeššttěě  kk  nnáássttrroovvéémmuu  vvyybbaavveenníí..  TTuuttoo  oottáázzkkuu  zzřřeejjmměě  nneeddoossttáá--
vváášš  ppoopprrvvéé,,  ppřřeessttoo::  PPřřeemmýýššlleellii  jjssttee  nněěkkddyy  nnaadd  ttíímm,,  žžee  nnaahhrraaddííttee  aakkuuss--
ttiicckkáá  cceellllaa  eelleekkttrriicckkýýmmii??

PPaaaavvoo::  Elektrická cella jsme zkoušeli mnohokrát. Pro určité účely 
by mohla být dobrá, třeba pro sóla ve vysokých polohách nebo pro
opravdu rychlé vyhrávky. Ale pro tvrdší riffy nemají tu správnou sílu.
Připomínají mrtvé tělo, které nevykazuje žádnou odezvu. Akustické
nástroje navíc vypadají o mnoho lépe. Pocit ze hry na klasický ná-
stroj je úplně jiný, cello ti pod smyčcem vibruje, odpovídá, reaguje.
Elektrické cello je bez reakce, je netečné jak... ženská fňukna!
(Smích)

PPaaaavvoo,,  mmáášš  kkllaassiicckkéé  hhuuddeebbnníí  vvzzdděělláánníí  aa  hhrrááll  jjssii  ttaakkéé  vvee  FFiinnsskkéé  nnáá--
rrooddnníí  ooppeeřřee..  VV  mmoommeennttěě,,  kkddyy  jjssttee  ssee  ss  oossttaattnníímmii  ččlleennyy  AAppooccaallyyppttiiccyy
rroozzhhooddllii  hhrráátt  mmeettaalloovvoouu  hhuuddbbuu,,  mmuusseellii  jjssttee  zzaaččíítt  hhlleeddaatt  nnoovvéé  ppřřííssttuuppyy
kk  ttoommuuttoo  nnáássttrroojjii,,  nnoovvéé  tteecchhnniikkyy,,  nnoovvéé  vvýýrraazzyy......  MMůůžžeešš  nnáámm  ttrroocchhuu
ppooddrroobbnněějjii  ppřřiibbllíížžiitt  ttoottoo  oobbjjeevvoovváánníí??

PPaaaavvoo:: Ano, no, už je to hezky dlouho od doby, kdy jsme v devade-
sátých letech začali hrát metal. Od té doby jsme se naučili mnoho
nových speciálních technik. Začali jsme také používat trochu jiný
druh smyčce s černými žíněmi. Černé... jsou zlé, že? Pro metal 
samozřejmě lepší než bílé... (Smích)

AA  ppookkuudd  zzůůssttaanneemmee  uu  zzvvuukkuu??  (Smích)

PPaaaavvoo:: Samozřejmě. Používáme kalafunu, která se obvykle používá
pro kontrabasový smyčec. Řekněme, že je je lepší pro hraní riffů.
Hrajeme ovšem také se smyčcem s bílími žíněmi a jiným druhem 
kalafuny, který více vyhovuje cellu, je citlivější a hrajeme s ním 
sóla, melodie, nebo vyhrávky ve vyšších polohách. Ale všechny 
ty tvrdé riffy hrajeme s černými žíněmi, protože v těchto případech 
je hra razantnější, dáváme do toho více síly. 

NNaa  zzáávvěěrr  ssee  vvrrááttíímmee  jjeeššttěě  kk  MMiicchhaaeelloovvii,,  kktteerrééhhoo  bbyycchhoomm  ssee  rrááddii  zzee--
ppttaallii  nnaa  jjeehhoo  nnáázzoorr  nnaa  ssoouuppeeřřeenníí  aannaallooggoovvýýcchh  aa  ddiiggiittáállnníícchh  ppuullttůů??!!

MMiicchhaaeell::  V současnosti, s tím, jak se digitalní pulty neustále zlepšují,
v podstatě preferuji digitální řešení. Kdybych měl ale jmenovat můj
úplně nejobblíbenější pult, začal bych analogovým Midas XL4. Pro-
tože je ale dost velký a těžký, moje druhá volba je digitální Digide-
sign Profile, který díky tomu, že je malý a výrazně lehčí, používám
během současného tour. 
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ŽŽááddnnáá  zzkkuuššeennoosstt  ss  ddiiggiittáállnníímmii  
ppuullttyy  MMiiddaass??

MMiicchhaaeell:: Poslední tour jsem odjezdil 
na Midas Pro6. Po zvukové stránce 
je to dobrý pult, má skvělé preampy,
ale jako celek není tahle konzole 
ještě připravená. 

SSkkuutteeččnněě??  VVžžddyyťť  uužž  jjee  
nnaa  ttrrhhuu  vvííccee  nneežž  ddvvaa  rrookkyy.....

MMiicchhaaeell:: Ale podle 
mě ještě není hotová.

PPrroočč  mmyyssllííšš??  KKvvůůllii  ssttaabbiilliittěě,,  nneebboo  pprroočč??

MMiicchhaaeell:: Ne, vůbec. Jde o kvalitu 
efektů. Příklad za všechny: pokud 
na Gate zapneš klíčovací filtr, změní 
se ti na daném kanálu zvuk. To je ně-
co, s čím jsem se do té doby nesetkal.

Myslím, že na tom výrobce stále pracu-
je a až toto vyřeší, bude Pro6 můj oblí-
bený pult. Je to ale ještě na dlouho...

AA  úúppllnněě  ppoosslleeddnníí  ddoottaazz..  AAppooccaallyyppttiiccaa
jjee  nnaa  ttuurrnnéé  jjiižž  rrookk  aa  jjeeššttěě  ddaallššíí  rrookk  mmáá
ppřřeedd  sseebboouu..  JJaakk  ssee  ccííttííttee  vv  ppoolloovviinněě  ttééttoo
cceessttyy??  SSppllnniillaa  ssee  zzaattíímm  vvššeecchhnnaa  vvaaššee
ooččeekkáávváánníí??

PPaaaavvoo::  Myslím, že ano. 
Toto turné je zatím velice úspěšné, 
ačkoliv to v současnosti pro mnoho
kapel není jednoduché. Já myslím, 
že my jsem zatím měli vždycky 
skvělé publikum.

√√

Rozhovor - Paavo Lötjönen & Michael Bauer


