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ROK ZAŁOŻENIA 1998

Audio Plus jest jednym z najważniejszych w Polsce dostawców profesjonalnego sprzętu audio. Stosujemy kompleksowe rozwiązania, od dokumentacji i projektu po dostarczenie i montaż systemów dźwiękowych dla instytucji, obiektów użyteczności publicznej, budynków sportowych i stacji telewizyjnych. Specjalizujemy się w obiektach kulturalnych, takich jak teatry czy domy kultury, które zwykle mają wysokie wymagania w zakresie dźwięku, często przy skromnym budżecie.
Korzystamy z najwyższej klasy urządzeń znanych światowych producentów. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na polski rynek renomowanych marek, uczestniczymy
w najważniejszych przedsięwzięciach branży pro-audio w Polsce. Współpracujemy z wyselekcjonowanymi podwykonawcami, których najczęściej znamy od wielu lat.
Cieszymy się zaufaniem architektów, integratorów i osób decyzyjnych w instytucjach, jako firma specjalizująca się w dźwięku. Nasze realizacje mówią same za siebie –
wystarczy ich posłuchać.
Spółka Audio Plus, założona w 1998 roku, wywodzi się z istniejącej od 1987 roku firmy SOKOOL. Ten znany na polskim rynku producent profesjonalnych systemów przyłączeniowych jest dziś częścią Audio Plus, dzieląc siedzibę w nowym budynku przy ulicy Kolejowej 100 w Łomiankach. Od początku działalności jesteśmy dystrybutorem kabli
niemieckiej firmy Klotz i złączy amerykańskiej firmy Switchcraft. Pod koniec lat ’90 – już jako Audio Plus – rozpoczęliśmy ogólnopolską dystrybucję urządzeń Electro-Voice.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy istnienia sprzedaliśmy więcej urządzeń niż poprzednik w ciągu dwóch lat. Po niespełna roku funkcjonowania na rynku zyskaliśmy sobie
silną rzeszę klientów, którzy poszukują sprzętu najlepszego i niezawodnego.
Od tego czasu Audio Plus stale się rozwija. W 2002 roku zostaliśmy generalnym importerem systemów interkomowych Telex (marki RTS, AudioCom i RadioCom), a w 2007
– systemów interkomowych marki Zaehl. Dzięki tym posunięciom jesteśmy najważniejszym w Polsce dostawcą rozwiązań do komunikacji wewnętrznej w stacjach telewizyjnych, teatrach i salach koncertowych. W 2008 roku przejęliśmy dystrybucję marek Midas oraz KlarkTeknik, rozpoczynając współpracę spektakularną sprzedażą profesjonalnych konsolet mikserskich. Niezależnie od tego wciąż produkujemy wysokiej klasy rozwiązania przyłączeniowe pod marką SOKOOL, takie jak bębny kablowe. Możemy
się pochwalić licznymi usprawnieniami i patentami, a także certyfikatem dostawcy NATO. Obecnie największym odbiorcą produktów SOKOOL jest Wojsko Polskie.
W 2014 roku podpisaliśmy kontrakt na dystrybucję urządzeń L-Acoustics – producenta najlepszych systemów koncertowych świata. Z sukcesem wprowadzamy
te systemy do instalacji stałych w najważniejszych instytucjach kulturalnych w Polsce, takich jak Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie czy Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie. Klienci cenią ich wyjątkową skuteczność, szerokie pokrycie dźwiękiem, niezawodną technologię i uniwersalne zastosowanie, a także nienachalny wygląd.
Pracownicy Audio Plus są zespołem zaangażowanych ludzi, pełnych pasji do technologii i dźwięku. Projektujemy i wyposażamy w sprzęt elektroakustyczny kluczowe instytucje kultury w kraju. Niestraszne nam wyzwania nietypowych instalacji i wymagających dźwiękowo pomieszczeń. Na następnych stronach mogą się Państwo zapoznać
z naszymi najważniejszymi instalacjami ostatnich lat.

MARKI W OFERCIE

Firma założona 90 lat temu w USA, producent najwyższej jakości systemów nagłośnieniowych,
mikrofonów i urządzeń matrycowych audio. GRUPA BOSCH
Istniejąca od 70 lat niemiecka marka, produkująca systemy elektroakustyczne,
w tym renomowanej klasy wzmacniacze mocy. GRUPA BOSCH
Wynalazca i producent systemów komunikacji interkomowej, zaopatrujący stacje telewizyjne
i firmy producenckie całego świata. GRUPA BOSCH
Francuski producent systemów nagłośnieniowych o niezwykłym poziomie innowacji.
Produkty L-Acoustics stanowią obecnie wyznacznik branży Pro Audio
Japońska marka istniejąca od końca XIX w. Lider rynku cyfrowych konsolet mikserskich,
które produkuje od 1987 roku
Producent profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych, z których korzystają
stacje telewizyjne, reporterzy i muzycy
Szwajcarski producent bezprzewodowych systemów komunikacyjnych,
które charakteryzują się ultrakompaktowym rozmiarem
Niemiecki producent profesjonalnych przewodów do przesyłu sygnału dźwiękowego
Amerykański producent najwyższej jakości złączy audio
Założony w 1987 roku producent systemów przyłączeniowych
i bębnów kablowych, zaopatrujący m.in. jednostki NATO.
MARKA WŁASNA AUDIO PLUS
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Teatr Wielki – Opera Narodowa (Sala Młynarskiego)
Teatr Wielki – Opera Narodowa to najważniejsza instytucja operowa w Polsce. W 2018 roku przystąpiła ona
do modernizacji kameralnej Sali Młynarskiego, w tym
wymiany systemu nagłośnieniowego. Został on przez
Audio Plus dostarczony i zainstalowany dzięki wygranej
w absolutnie niespotykanej procedurze przetargowej.
Punktowano oferty za cenę, jakość dźwięku oraz okres
gwarancji. Na uwagę zasługuje to drugie kryterium,
bo celem zamawiającego była maksymalna obiektywność i przejrzystość procedury.

Warszawa

1

Sesje ocen brzmienia prowadzone były w warunkach
ślepego odsłuchu. W komisji odsłuchowej znaleźli się dyrygent, śpiewak, muzyk, przedstawiciel Akademii Operowej oraz przedstawiciele impresariatu i innych komórek
związanych z pracą artystyczną TW-ON, oraz oczywiście
realizatorzy dźwięku. Kryteria i system punktacji zostały
dokładnie ustalone, a odsłuchy odbywały się w zaciemnionej sali, by członkowie komisji nie sugerowali się tym, co widzą, a jedynie tym,
co słyszą. Co istotne, system L-Acoustics zwyciężył zarówno w kategorii ceny, jak i jakości dźwięku. Zamówienie zostało zrealizowane w znanej
z branży budowlanej procedurze typu „zaprojektuj i zbuduj”, a prace montażowe były niezwykle utrudnione z uwagi na codzienną pracę teatru, a także fakt, że mieści się on w zabytkowym budynku.
Rozbudowany system nagłośnienia frontowego, surroundowego i monitorowego został zaprojektowany tak, by osiągnąć cel zamawiającego:
maksymalną uniwersalność i elastyczność zastosowań przy możliwie niewielkich rozmiarach urządzeń. Użyto 12 modułów szerokopasmowych KIVA II marki L-Acoustics, które są znane z dużej skuteczności i niewielkiej obudowy o opływowych kształtach. Można je rozmieścić
w trzech podstawowych konfiguracjach, wykorzystujących dwa lub trzy grona frontowe oraz dodatkowe elementy niskotonowe.
Istotną częścią zamówienia był system nagłośnienia sceny. Jest ona duża i przygotowana na przyjęcie bardzo różnorodnych artystów, dlatego
system monitorowy złożony jest aż z dziesięciu zestawów szerokopasmowych (8 zawieszonych pod galeriami technicznymi i 2 w wieżach
portalowych). Wykorzystywane są one w zależności od potrzeb. Całym systemem sterują najnowocześniejsze układy cyfrowe (m.in. marki
Yamaha), pozwalające na emisję telewizyjną i rejestrację wydarzeń odbywających się na Sali Młynarskiego.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe, frontfill,
surround, efektowe, monitorowe
i niskotonowe, wzmacniacze mocy

Interfejsy, stageracki

Okablowanie

Poznaj szczegóły na stronie:
audioplus.pl/twon
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1 – Teatr Wielki – Opera Narodowa od 1833 roku zajmuje budynek przy placu Teatralnym w Warszawie
2 – System nagłośnienia głównego można skonfigurować na trzy sposoby, w zależności od potrzeb danego spektaklu
3 – Zestawy głośnikowe KIVA II od L-Acoustics wyglądają dyskretnie i lekko
4 – Rozbudowany system monitoringu sceny jest zaprojektowany dla maksymalnej elastyczności
5 – Sala Młynarskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej mieści 250 widzów
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Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne jest insty1
tucją unikatową na skalę ogólnopolską. Budynek jest
zeroenergetyczny dzięki instalacjom fotowoltaicznym
oraz nowoczesnym systemom grzewczym i wentylacyjnym, co potwierdza certyfikat BREEAM. Na dachu
umieszczono bagno, które pełni funkcję retencyjną
i izolacyjną, a także edukacyjną. To dwuczęściowy,
wielofunkcyjny budynek, w którym mieści się szkoła
podstawowa, basen ze strefą SPA, sala widowiskowo-koncertowa i kilka sal sportowych. Jego łączna powierzchnia użytkowa to ponad 10 tys. m2. Zarówno dla
architektów, jak i inwestora najważniejszym aspektem
tej instytucji od początku była jej energooszczędność.
Dzięki temu podwarszawska gmina Marki może pochwalić się jako pierwsza w Polsce wybudowaniem
instytucji edukacyjno-sportowo-kulturalnej, która zużywa tyle samo energii, ile sama wyprodukuje.
Dostawa i instalacja, którą wykonała spółka Audio Plus, obejmowała ponad 400 zestawów głośnikowych. Ich głównym zadaniem była
wysoka skuteczność przy bardzo niskim zużyciu prądu. Różnorodne cele MCER wymuszały skrajnie różne podejście do systemów dźwiękowych, a mimo to systemy te musiały być ze sobą powiązane. Audio Plus spełniła wszystkie te wymagania i dostarczyła komplet rozwiązań, bazując głównie na urządzeniach marek Electro-Voice i Dynacord.
W sali widowiskowej, która mieści 350 widzów, użyto systemu liniowego EVA, subwooferów XSub oraz dogłośnień EVU marki
Electro-Voice. Ponadto sala dysponuje systemem inspicjenckim opartym na urządzeniach RTS oraz zapasem mikrofonów przewodowych
i bezprzewodowych Electro-Voice. Na basenie oraz w dużej sali sportowej (o powierzchni aż 1500 m2) zastosowano najnowsze zestawy
głośnikowe z serii EVC, również od Electro-Voice. Sprawdziły się nie tylko ze względu na swoją kompaktową budowę i dużą sprawność,
ale także z uwagi na odporność na uderzenia (sala sportowa) oraz wilgoć (basen). Pozostałe zestawy głośnikowe to sufitowe i ścienne rozwiązania Electro-Voice i Dynacord, o nienachalnym wyglądzie, które razem tworzą system radiowęzła w obu częściach budynku MCER.

Marki

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Nagłośnienie sali widowiskowej,
basenu i sal sportowych, głośniki
ścienne i sufitowe radiowęzła,
wzmacniacze mocy, mikrofony

Głośniki ścienne i sufitowe,
system rozgłoszeniowy

System inspicjenta

Wzmacniacze mocy radiowęzła
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1 – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne oddano do użytku w 2019 roku
2 – Basen oraz strefę SPA wyposażono w nagłośnienie odporne na wilgoć
3 – Salę sportową o powierzchni 1500 m2 nagłośniono zaledwie 15 zestawami głośnikowymi
4 – Głośniki w szkole odpowiadają za uruchomienie dzwonków, a zegar synchronizuje się przez internet
5 – W sali widowiskowej zainstalowano system liniowy oraz nagłośnienie efektowe marki Electro-Voice
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Dom Kultury Kadr – sala widowiskowa
Kadr jest największym domem kultury w Warszawie.
Placówka działała od 1978 roku w pawilonie na Służewcu, a w 2017 roku przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby kilka przecznic obok. Nowy budynek jest perłą architektury. Łączy w sobie nowoczesny
miejski dizajn, który nawiązuje do biznesowego charakteru „Mordoru”, z miękkimi liniami, obiecującymi
wytchnienie, którego można zaznać w tym miejscu.

Warszawa

1

Projekt systemów dźwiękowych, który zrealizowała
spółka Audio Plus, spotkał się z wysokimi wymaganiami. Nagłośnienie sali widowiskowej, mieszczącej
ponad 230 miejsc, musiało spełniać warunki zarówno koncertowe, jak i kinowe. Udało się spełnić te potrzeby w jednym systemie nagłośnieniowym marki
L-Acoustics. W głównej linii pracują grona liniowe, złożone z trzech elementów ARCS na stronę. W zakresie
niskich częstotliwości wspierają je cztery subwoofery, zaś jako frontfill zastosowano kompaktowe zestawy koaksjalne. Czternaście
takich samych zestawów działa jako źródła dźwięku surround (w trybie kinowym), a uzupełnia je osiem monitorów z serii X. Wszystkie
zestawy zasilane są z sześciu wzmacniaczy L-Acoustics, umieszczonymi za sceną. W zależności od zastosowania użytkownik zmienia
preset w matrycy sygnałowej, przez co zmienia system z funkcji kinowej do koncertowej bez wymiany przewodów.
W sali widowiskowej działa także system inspicjencki marki RTS, wraz z systemem podglądu akcji scenicznej, a na scenie pracują
mikrofony marki Electro-Voice. Dopasowane kolorystycznie zestawy głośnikowe Electro-Voice nagłośniły foyer wraz z kawiarnią, salę
kameralną oraz sale zajęć, zlokalizowane na piętrze. Mogą one służyć za źródło muzyki tła, jak i stanowić rozszerzenie tego, co dzieje
się aktualnie na scenie Kadru. Całość instalacji uzupełniają przewody Klotz, złącza Switchcraft oraz tablice połączeniowe Sokool.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

System nagłośnieniowy
koncertowy + kinowy

Zestawy głośnikowe foyer i sal zajęć,
nagłośnienie mobilne, mikrofony

System interkomowy

Okablowanie

2

5

3

4

1 – Kadr w nowej siedzibie jest największym domem kultury w Warszawie
2 – Grono głównego nagłośnienia sali widowiskowej Kadru
3 – Stanowisko FOH wyposażone jest w konsoletę cyfrową oraz system inspicjenta
4 – Mikrofony pojemnościowe Electro-Voice trzymają fortepian w Kadrze
5 – W zależności od presetu, system nagłośnieniowy L-Acoustics może spełniać funkcję kinową lub koncertową
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Dom Kultury Kadr – sala widowiskowa

Kadr jest największym domem kultury w Warszawie.
Placówka działała od 1978 roku w pawilonie na Słu
żewcu, a w 2017 roku przeniosła się do nowo wybu
dowanej siedziby kilka przecznic obok. Nowy budy
nek jest perłą architektury. Łączy w sobie nowoczesny
miejski dizajn, który nawiązuje do biznesowego charakteru „Mordoru”, z miękkimi liniami, obiecującymi
wytchnienie, którego można zaznać w tym miejscu.

Warszawa

1

Projekt systemów dźwiękowych, który zrealizowała
spółka Audio Plus, spotkał się z wysokimi wymaga
niami. Nagłośnienie sali widowiskowej, mieszczącej
ponad 230 miejsc, musiało spełniać warunki zarów
no koncertowe, jak i kinowe. Udało się spełnić te potrzeby w jednym systemie nagłośnieniowym marki
L-Acoustics. W głównej linii pracują grona liniowe, złożone z trzech elementów ARCS na stronę. W zakresie
niskich częstotliwości wspierają je cztery subwoofery, zaś jako frontll zastosowano kompaktowe zestawy koaksjalne. Czternaście
takich samych zestawów działa jako źródła dźwięku surround (w trybie kinowym), a uzupełnia je osiem monitorów z serii X. Wszystkie
zestawy zasilane są z sześciu wzmacniaczy L-Acoustics, umieszczonymi za sceną. W zależności od zastosowania użytkownik zmienia
preset w matrycy sygnałowej, przez co zmienia system z funkcji kinowej do koncertowej bez wymiany przewodów.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

System nagłośnieniowy
koncertowy + kinowy

Zestawy głośnikowe foyer i sal zajęć,
nagłośnienie mobilne, mikrofony

System interkomowy

W sali widowiskowej działa także system inspicjencki marki RTS, wraz z systemem podglądu akcji scenicznej, a na scenie pracują
mikrofony marki Electro-Voice. Dopasowane kolorystycznie zestawy głośnikowe Electro-Voice nagłośniły foyer wraz z kawiarnią, salę
kameralną oraz sale zajęć, zlokalizowane na piętrze. Mogą one służyć za źródło muzyki tła, jak i stanowić rozszerzenie tego, co dzieje
się aktualnie na scenie Kadru. Całość instalacji uzupełniają przewody Klotz, złącza Switchcraft oraz tablice połączeniowe Sokool.

Okablowanie
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1 – Kadr w nowej siedzibie jest największym domem kultury w Warszawie
2 – Grono głównego nagłośnienia sali widowiskowej Kadru
3 – Stanowisko FOH wyposażone jest w konsoletę cyfrową oraz system inspicjenta
4 – Mikrofony pojemnościowe Electro-Voice trzymają fortepian w Kadrze
5 – W zależności od presetu, system nagłośnieniowy L-Acoustics może spełniać funkcję kinową lub koncertową
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Teatr Lalek Rabcio
Rabcio powstał w 1949 roku jako teatr amatorski dla
dzieci przebywających w sanatoriach w Rabce. Zespół
Teatru zawsze tworzyli niepospolici artyści, społecznicy i patrioci, przywiązani do Podhala. To dzięki nim
Rabcio w ciągu 60 lat wystawił 123 sztuki teatru lalek
i aktora. Przez długie lata nie miał jednak stałej siedziby, a przedstawienia dawał w sanatoriach i szkołach.
W 1990 roku otrzymał wreszcie własną salę w byłym
domu parafialnym. Jednak dyrektor Zbigniew Wójciak, który kieruje teatrem od 2001 roku, walczył o siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Nowoczesny budynek Rabcia, o powierzchni ok. 1500 m2, wybudowano
w 2019 roku, a pierwsza premiera odbyła się w styczniu 2020. Nową siedzibę teatru wyposażono w profesjonalną scenę, do której systemy audio dostarczyła
spółka Audio Plus.

Rabka-Zdrój

1

System sceniczny oparty jest na rozwiązaniach L-Acoustics ARCS (6 szt.), rozszerzonych o zestawy niskotonowe (4 szt.), które powieszono na sztankiecie nad sceną. Nagłośnienie widowni uzupełniono niewielkimi zestawami koaksjalnymi, które tworzą linię frontfill,
oraz 12 zestawami głośnikowymi z serii X, które stanowią nagłośnienie efektowe i monitorowe. Ponadto Rabcio dysponuje mobilnym
systemem głośnikowym Electro-Voice, który w razie potrzeby można użyć jako dodatkowy monitoring na scenie.
Teatr Rabcio został wyposażony w system inspicjenta RTS oraz system rozgłoszeniowy, na który składa się stanowisko obsługi
technicznej oraz głośniki w foyer i garderobie. Może się również pochwalić systemem wspomagania osób niedosłyszących marki
Phonak, który można wykorzystać do audiodeskrypcji. Teatr dysponuje oczywiście także kompletem mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych Electro-Voice. Dodatkowo spółka Audio Plus dostarczyła i zainstalowała oświetlenie i mechanikę sceny,
a także system multimediów. Takie wyposażenie pozwala teatrowi Rabcio na realizowanie swojej misji jako jednego z najważniejszych teatrów Podhala.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe, frontfill,
efektowe, monitorowe i niskotonowe,
wzmacniacze mocy

Zestawy głośnikowe rozgłoszeniowe,
nagłośnienie mobilne i monitorowe,
mikrofony przewodowe i bezprzewodowe

Zestawy głośnikowe rozgłoszeniowe

System inspicjenta

System wspomagania osób
niedosłyszących/audiodeskrypcji

2

5

3

4

1 – Nowoczesną siedzibę teatru Rabcio oddano do użytku pod koniec 2019 roku
2 – Sala widowiskowa wreszcie spełnia wymagania tej ważnej dla Podhala instytucji
3 – Głośniki systemu rozgłoszeniowego w foyer są dyskretne i pasują do wnętrza
4 – Rabcio dysponuje nowoczesnym systemem wsparcia osób niedosłyszących marki Phonak
5 – Niskotonowe zestawy głośnikowe zawieszono nad proscenium, by nie blokować miejsca artystom
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Centrum Spotkania Kultur
Lubelskie Centrum Spotkania Kultur jest kluczową
instytucją kulturalną w regionie – dysponuje drugą największą w Polsce sceną po Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie. Obiekt może pomieścić ponad 1000 osób w samej sali widowiskowej, a poza nią ma także salę kameralną, sale zajęć,
korytarze przeznaczone na wystawy, teatr dla dzieci,
restauracje, a także pełen zieleni dach, na którym Lublinianie spędzają czas. Architektura budynku robi
wrażenie nowoczesnością, a także nawiązuje do
słynnego Teatru w Budowie – instytucji kulturalnej,
która miała tu powstać 40 lat wcześniej i nigdy nie
została ukończona. Centrum Spotkania Kultur ma za
zadanie łączyć ludzi i silnie nawiązuje do wielokulturowej tradycji Lublina, urbanistycznej perły wschodniej Polski.

Lublin

1

System nagłośnieniowy sali widowiskowej CSK jest jednym z największych tego typu w kraju. Jest on oparty na liniowych zestawach głośnikowych dalekiego zasięgu KARA marki L-Acoustics. Poza nim firma Audio Plus dostarczyła system inspicjenta (RTS) oraz
mobilne systemy nagłośnieniowe dla pozostałych sal (L-Acoustics, Electro-Voice). Nagłośnienie główne było nie lada wyzwaniem,
ponieważ sala ma ok. 40 metrów wysokości, a jej widownia jest wielopoziomowa. Ale również ze względu na różnorodność wydarzeń artystycznych, które mają tu miejsce – od teatru, przez występy chóru, po koncerty rockowe. System nagłośnieniowy wraz
z licznymi elementami dogłośnienia pod balkonami, osiąga równomierność pokrycia ±1 dB dla 95 proc. powierzchni widowni.
Czyni to system zainstalowany w sali widowiskowej Centrum Spotkania Kultur jednym z najlepszych w Europie.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe, subniskotonowe,
dogłośnieniowe oraz monitorowe,
wzmacniacze mocy

Systemy interkomowe, inspicjenta
oraz nasłuchu akcji scenicznej

Zestawy głośnikowe mobilne

Okablowanie

Tablice przyłączeniowe

2

5

3

4

1 – Monumentalny budynek CSK mieści się przy jednej z głównych arterii Lublina
2 – Grona systemu nagłośnieniowego L-Acoustics, skierowane na widownię
3 – Zestawy niskotonowe L-Acoustics są dyskretne mimo swoich rozmiarów
4 – Szafy ze wzmacniaczami L-Acoustics stoją w amplifikatorniach na wyższych piętrach
5 – Centrum Spotkania Kultur dysponuje drugą największą sceną koncertową w Polsce
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Centrum Sztuki Mościce
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie jest prężnym
ośrodkiem kulturalnym Małopolski. Mieści się w niezwykłym, modernistycznym budynku. Wewnątrz
zaś młoda grupa specjalistów z sukcesem rozwija nowoczesną instytucję kultury. Oficjalną nazwą
Centrum Sztuki Mościce, wprowadzoną w 2012
roku, zespół symbolicznie zaznaczył szerokie pole
swoich działań: to nie jest lokalny dom kultury, lecz
jeden z najważniejszych w regionie ośrodków szeroko rozumianej sztuki.

Tarnów

1

Gruntownie zmodernizowana sala koncertowa, będąca jednocześnie kinem, otrzymała nowy wystrój
i została dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu jedna z najnowocześniejszych instalacji nagłośnieniowych w Polsce. System bazuje na zestawach głośnikowych L-Acoustics
Kara, co pozwala tej instytucji na przyjęcie każdego artysty z całego świata. Grona frontowe, złożone z ośmiu modułów szerokopasmowych każde, uzupełniane są przez osiem zestawów niskotonowych. Tego systemu można użyć w różnych wariantach, w zależności od potrzeb: szerokopasmowe i niskotonowe moduły w gronach, niezależne grona szerokopasmowe i basowe, w ustawieniu
stackowanym, lub w konfiguracjach mieszanych. Nagłośnienie główne wspomagają małe zestawy szerokopasmowe od L-Acoustics,
które pracują jako monitory i frontfill. Wszystkie głośniki zasilane są z dziewięciu wzmacniaczy procesorowych L-Acoustics, które
umieszczono w pomieszczeniach za sceną.
W ramach dostawy Centrum Sztuki Mościce zostało wyposażone również w mikrofony bezprzewodowe włoskiej marki Wisycom
(doręczne i nagłowne) oraz dwie cyfrowe konsolety mikserskie. Dzięki tym rozwiązaniom może się pochwalić posiadaniem profesjonalnego systemu audio, którego elastyczność wpisuje się w szeroki wachlarz organizowanych tu wydarzeń.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
frontfill, monitorowe i niskotonowe,
wzmacniacze mocy

Mikrofony bezprzewodowe

2

5

3

4

1 – Podczas modernizacji w 2018 roku sala widowiskowa otrzymała najwyższej klasy nagłośnienie
2 – Sala ma powierzchnię ponad 850 m2 i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
3 – Centrum może się pochwalić kompletem mikrofonów bezprzewodowych marki Wisycom
4 – Modernistyczny projekt budynku podkreśla wielowątkowość pracy Centrum Sztuki Mościce
5 – System nagłośnieniowy bazuje na zestawach liniowych dalekiego zasięgu Kara od L-Acoustics
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Sala Widowiskowo-Koncertowa Muza
Sala Muza jest częścią Miejskiego Klubu im. Jana
Kiepury, który zajmuje się wszechstronną aktywnością kulturalną miasta Sosnowca. Mieszcząca ok. 500
osób sala funkcjonuje w budynku z przełomu XIX
i XX wieku, pierwotnie przeznaczonego na wozownię, a od lat 30. ubiegłego wieku – na kino. Dziś natomiast odbywają się tu wydarzenia taneczne, kameralne i muzyczne od operetki po koncert rockowy.
Z uwagi na wielozadaniowość tego obiektu wymagania dla urządzeń, w tym systemów dźwiękowych,
były bardzo rozbudowane.

Sosnowiec

1

Nagłośnienie Sali Muza zostało zrealizowane z wykorzystaniem urządzeń marki L-Acoustics. W każdym
z dwóch liniowych gron głośnikowych znalazło się
sześć modułów szerokopasmowych oraz dwa moduły niskotonowe. W celu dogłośnienia pierwszych
rzędów wykonano linię frontfill opartą na miniaturowym, szerokopasmowym modelu 5XT. Dla zapewnienia odpowiedniego natężenia dźwięku w zakresie najniższych częstotliwości zastosowano dodatkowe moduły niskotonowe, które są ustawione na scenie.
Wyposażono także reżysernię sali Muza w cyfrową konsoletę foniczną, a także mikrofony bezprzewodowe Electro-Voice. Niezbędna komunikacja pomiędzy pracownikami Muzy zapewniona jest dzięki przewodowym i bezprzewodowym urządzeniom interkomowym marki RTS. Ponadto w korytarzu instytucji umieszczone są zestawy głośnikowe Electro-Voice z serii Evid, które tworzą
system nasłuchu akcji scenicznej.
Sala widowiskowo-koncertowa Muza wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Sosnowca, spragnionych wydarzeń artystycznych realizowanych na najwyższym poziomie i z udziałem najwybitniejszych artystów z kraju i zagranicy. System dźwiękowy
jest ważnym medium w realizowaniu tego celu.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy nagłośnieniowe frontowe,
niskotonowe i frontfill, wzmacniacze
mocy

Mikrofony, system nasłuchu
akcji scenicznej

System inspicjenta

2

5

3

4

1 – Budynek sali Muza odrestaurowano nawiązując do jego dawnych zastosowań
2 – Grona głośnikowe doskonale wpisuję się w styl wnętrza Muzy
3 – Miniaturowe zestawy głośnikowe linii frontfill wbudowano w proscenium
4 – Szafy sprzętowe w amplifikatorni za sceną
5 – Grona głośnikowe L-Acoustics doskonale wpasowują się kształtem w wystrój pomieszczenia
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Teatr Syrena
Syrena jest jednym z najstarszych i najlepiej znanych teatrów w stolicy. Od
1948 roku mieści się w przedwojennej kamienicy w zacisznym kącie Mokotowa. Audio Plus wykonała tu instalację systemu nagłośnieniowego w 2016 roku.

Warszawa

1

Zainstalowany system nagłośnieniowy Sali Teatralnej oparto na urządzeniach
marki L-Acoustics. Główne grona głośnikowe złożone są z zestawów ARCS (po
dwa na stronę). Są one uzupełnione zestawami frontfill (cztery sztuki 5XT), efektowymi (sześć sztuk X8) oraz niskotonowymi (cztery sztuki SB18i). Ponadto zastosowano zestawy X12 do nagłośnienia sceny oraz 108P jako odsłuch w reżyserni.
Wszystkie zestawy głośnikowe zasilane są z dedykowanych im wzmacniaczy
mocy marki L-Acoustics, które posiadają wbudowane procesory głośnikowe
z przygotowanymi programami fabrycznymi dla poszczególnych zestawów.
Ponadto wzmacniacze posiadają interfejs Ethernet, umożliwiający ich zdalną kontrolę z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego LA Network Manager.
Zdalne sterowanie umożliwia zmianę ustawień m.in. charakterystyki częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej oraz dowolną komutację sygnałów.
Nagłośnienie zainstalowane w Syrenie z początku wydawało się dość proste, ale
konfiguracja całości nie była trywialna. System ARCS sam w sobie jest chyba najłatwiejszym do przygotowania spośród wszystkich liniówek L-Acoustics i faktycznie,
tutaj się nie zawiodłem. Dopasowanie subbasów, które stoją na podłodze pod sceną, w konfiguracji LR, też było dość łatwe, bo teatr nie posiada balkonów, a pochylenie widowni jest niewielkie. Znacznie więcej czasu wymagało nastrojenie wszystkich głośników monitorowych i efektowych. – mówi inż. Maciej Błachnio, który był odpowiedzialny za instalację z ramienia Audio Plus.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe, dogłośnieniowe,
efektowe i monitorowe w reżyserni,
wzmacniacze mocy

System interkomowy

Wzmacniacze mocy, nagłośnienie
mobilne, procesory głośnikowe,
mikrofony

2

5

3

4

1 – Teatr Syrena działa w Warszawie nieprzerwanie od ponad 60 lat
2 – Instalację w Syrenie oparto na zestawach głośnikowych marki L-Acoustics
3 – W reżyserni zamontowano zestawy monitorowe L-Acoustics, co zapewnia spójność z dźwiękiem na widowni
4 – Liczne sygnały trzeba było poukładać w logiczną całość
5 – Widownia Teatru Syrena mieści ponad 300 widzów
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Szkoła Muzyczna im. Tadeusza Szeligowskiego
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego funkcjonuje w Lublinie od 1969 roku. W obecnym budynku, z którego rozpościera się widok na
miasto, szkoła mieści się od 2008 roku. Przez wiele
lat dyrekcja instytucji dostosowywała ten budynek
do potrzeb placówki edukacyjnej, a przebudowa sali
gimnastycznej na imponującą salę koncertową jest
zwieńczeniem tych prac.

Lublin

1

To kolejny obiekt, nagłaśniany przez Audio Plus, który nie był od podstaw budowany z myślą o przeznaczeniu koncertowym. Zdecydowano się na system oparty na zestawach głośnikowych L-Acoustics
ARCS, które sprawdzają się nawet w najtrudniejszych
warunkach. Ściany zostały pokryte profesjonalnymi
materiałami dźwiękochłonnymi i w efekcie sala koncertowa znakomicie nadaje się do grania muzyki klasycznej. Pod tym kątem skonfigurowano także system nagłośnieniowy – brzmi on jaśniej, niż przy stosowanej zazwyczaj konfiguracji.
Ponadto spółka Audio Plus dostarczyła i zainstalowała konsolety foniczne, system inspicjenta, system nasłuchu i podglądu akcji scenicznej oraz system rozgłoszeniowy. Ważnym elementem instalacji są indywidualnie wykonane przyłącza na scenie, schowane pod nie
rzucającymi się w oczy klapami. Zrobiono je tak, by nie uszkodził ich ustawiony na scenie sprzęt, na przykład koło fortepianu.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe, monitorowe i frontfill,
wzmacniacze mocy

System inspicjenta

Zestawy głośnikowe rozgłoszeniowe

Zestawy głośnikowe rozgłoszeniowe

Tablice przyłączeniowe

2

5

3

4

1 – Rozgłoszeniowe zestawy głośnikowe Electro-Voice w korytarzu sali koncertowej
2 – Amplifikatornia oraz mobilne centrum pracy inspicjenta
3 – Szafa w reżyserni. Widoczny pulpit inspicjenta marki RTS
4 – Wzmocnione tablice przyłączeniowe w scenie
5 – Sala koncertowa szkoły została zaprojektowana pod kątem muzyki klasycznej
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Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Założona w 1945 roku Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego jest muzycznym centrum
Górnego Śląska. Stanowi integralny element kultury regionu, znacząco przyczyniając się do jego
prężnego rozwoju społecznego. Od ponad 70 lat
jest ambasadorem kultury muzycznej w Polsce,
a dziś z dumą wnosi wkład w tworzenie wielokulturowej przestrzeni wspólnej Europy. W trosce
o pozyskiwanie nowych melomanów dba o przygotowanie dzieci i młodzieży do roli świadomego
słuchacza, prowadząc szereg programów edukacyjnych. Aktywnie współpracuje z innymi ośrodkami
artystycznymi regionu, Polski i świata. Szczególną
wagę przywiązuje do wspierania młodych talentów
muzycznych. Służy temu między innymi Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga,
który Filharmonia Śląska organizuje od ponad 10 lat.

Katowice

1

Złożone potrzeby instytucji mają odzwierciedlenie
w systemach elektroakustycznych. Firma Audio Plus
w 2014 roku dostarczyła Filharmonii system inspicjenta, oparty na urządzeniach marki RTS Intercoms.
Sercem systemu jest matryca interkomowa Zeus III LE,
inspicjent ma do dyspozycji pulpit stacjonarny, natomiast jako pulpity użytkowników zastosowano jego wersje stołowe. Ponadto zrealizowano system nasłuchu akcji scenicznej, który
opiera się na matrycy sygnałowej Electro-Voice oraz wzmacniaczu z serii CPS tej samej marki.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

System nasłuchu akcji scenicznej,
wzmacniacz mocy

System inspicjenta

3

2

1 – Kamienica Filharmonii Śląskiej z przeszkloną nadbudową
2 – System nasłuchu i podglądu akcji scenicznej
3 – Sala koncertowa im. Karola Stryji mieści ponad 400 widzów
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Teatr Miejski im. Stefana Jaracza
Teatr Miejski im. Stefana Jaracza w Otwocku jest kontynuatorem najlepszych tradycji sceny teatralnej Mazowsza. Jest niemal rówieśnikiem miasta - został założony w 1926 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Łączy
amatorskich i profesjonalnych aktorów oraz reżyserów
i ma na koncie liczne przedstawienia zarówno spośród
światowej klasyki, jak i polskich twórców. Jego istnienie od początku było oparte na lokalnych działaczach
kultury. Patronat Stefana Jaracza nie jest przypadkowy
– słynny pisarz, aktor i dyrektor teatralny pod koniec
życia mieszkał w Otwocku i współtworzył lokalną scenę, służąc swoim doświadczeniem.

Otwock

1

Teatr mieści się w przedwojennym kinie, które kilkakrotnie remontowano. Od 2003 roku zespół teatru nie
mógł jednak działać w swojej siedzibie z powodu wyniszczenia budynku. Gruntowny remont, który trwał
kilka lat, zakończył się dopiero w 2015 roku. Pięknie odremontowana sala widowiskowa Teatru otrzymała nie tylko jedyny w swoim
rodzaju wystrój ścian, ale także nowy system nagłośnieniowy, dostarczony przez Audio Plus.
W sali teatralnej grają szerokopasmowe zestawy głośnikowe Electro-Voice EVF, wspierane subwooferami z tej samej serii. Miks dźwięku odbywa się na konsolecie cyfrowej, pracownicy komunikują się za pomocą interkomów RTS, zaś w korytarzach pod sufitem zawieszono zestawy rozgłoszeniowe Electro-Voice z serii Evid. Ponadto Teatr korzysta z mikrofonów Electro-Voice, kabli Klotz oraz systemów
połączeniowych i transportowych SOKOOL.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy nagłośnieniowe frontowe,
niskotonowe i monitorowe,
wzmacniacze mocy, procesory,
mikrofony

System interkomowy

Okablowanie

Tabliczki przyłączeniowe,
skrzynie transportowe

2

5

3

4

1 – System nagłośnieniowy jest dyskretny i pasuje do wnętrza
2 – Zestawy niskotonowe umieszczone są w proscenium
3 – Stanowisko reżysera dźwięku
4 – W korytarzu zainstalowane są zestawy rozgłoszeniowe marki Electro-Voice
5 – Podczas remontu w 2015 zachowano modernistyczne wnętrze teatru
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Teatr Miejski im. Stefana Jaracza
Teatr Miejski im. Stefana Jaracza w Otwocku jest kon
tynuatorem najlepszych tradycji sceny teatralnej Ma
zowsza. Jest niemal rówieśnikiem miasta - został założony w 1926 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Łączy
amatorskich i profesjonalnych aktorów oraz reżyserów
i ma na koncie liczne przedstawienia zarówno spośród
światowej klasyki, jak i polskich twórców. Jego istnienie od początku było oparte na lokalnych działaczach
kultury. Patronat Stefana Jaracza nie jest przypadkowy
– słynny pisarz, aktor i dyrektor teatralny pod koniec
życia mieszkał w Otwocku i współtworzył lokalną scenę, służąc swoim doświadczeniem.

Otwock

1

Teatr mieści się w przedwojennym kinie, które kilka
krotnie remontowano. Od 2003 roku zespół teatru nie
mógł jednak działać w swojej siedzibie z powodu wyniszczenia budynku. Gruntowny remont, który trwał
kilka lat, zakończył się dopiero w 2015 roku. Pięknie odremontowana sala widowiskowa Teatru otrzymała nie tylko jedyny w swoim
rodzaju wystrój ścian, ale także nowy system nagłośnieniowy, dostarczony przez Audio Plus.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy nagłośnieniowe frontowe,
niskotonowe i monitorowe,
wzmacniacze mocy, procesory,
mikrofony

System interkomowy

W sali teatralnej grają szerokopasmowe zestawy głośnikowe Electro-Voice EVF, wspierane subwooferami z tej samej serii. Miks dźwięku odbywa się na konsolecie cyfrowej, pracownicy komunikują się za pomocą interkomów RTS, zaś w korytarzach pod su tem zawieszono zestawy rozgłoszeniowe Electro-Voice z serii Evid. Ponadto Teatr korzysta z mikrofonów Electro-Voice, kabli Klotz oraz systemów
połączeniowych i transportowych SOKOOL.

Okablowanie

Tabliczki przyłączeniowe,
skrzynie transportowe

2

5

3

4

1 – System nagłośnieniowy jest dyskretny i pasuje do wnętrza
2 – Zestawy niskotonowe umieszczone są w proscenium
3 – Stanowisko reżysera dźwięku
4 – W korytarzu zainstalowane są zestawy rozgłoszeniowe marki Electro-Voice
5 – Podczas remontu w 2015 zachowano modernistyczne wnętrze teatru
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Teatr Groteska
Teatr Groteska w Krakowie jest jedną z najstarszych
scen lalkowych w Polsce. Od założenia w 1945 roku
pozostaje jednym z najpopularniejszych teatrów Krakowa. Przez dziesięciolecia wystawił wybitne inscenizacje utworów m.in. Mrożka, Różewicza, Gałczyńskiego, Brechta czy Jarrego. W ciągu dnia gości dzieci
w wieku szkolnym, zaś wieczorem gra dla całych rodzin, a także realizuje spektakle teatru maski i aktora
dla dorosłej publiczności. Ponadto organizuje coroczne wydarzenia, takie jak Wielka Parada Smoków, odbywająca się na ulicach zabytkowego Krakowa.

Kraków

1

Teatr Groteska dysponuje dwiema scenami: Salą Teatralną, mieszczącą 272 widzów, oraz znajdującą się
bezpośrednio nad nią Salą Kopułową, na około 200
miejsc. Sklepienie tej ostatniej to słynna na cały Kraków kopuła. Obie sale wyremontowano w 2018 roku
i wówczas otrzymały nowe systemy nagłośnieniowe marki L-Acoustics.
W Sali Teatralnej nagłośnienie główne realizują grona szerokopasmowe, w skład których wchodzą modele ARCS o szerokiej i wąskiej
propagacji dźwięku. Wspomagają je cztery zestawy niskotonowe, które zostały zawieszone na sztankietach tuż za kurtyną. Dodatkowo
pracują zestawy szerokopasmowe frontfill oraz dogłośnienie ostatnich rzędów widowni, zawieszone pod balkonami. Szafa ze wzmacniaczami L-Acoustics, obsługującymi ten system, umieszczona jest w pomieszczeniu technicznym za sceną.
Sala Kopułowa dysponuje systemem L-Acoustics złożonym z dwóch zestawów szerokopasmowych średniej wielkości oraz dwóch
niewielkich niskotonowych. System ten w razie potrzeby można zdemontować i użyć mobilnie. Ponadto Teatr Groteska posiada
w swoich zasobach dodatkowe elementy mobilnego systemu nagłośnieniowego, które w istotny sposób wspierają jego wszechstronne aktywności.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
frontfill, dogłośnieniowe, monitorowe
i niskotonowe, wzmacniacze mocy,
nagłośnienie mobilne/Sali Kopułowej

2

5

3

4

1 – Spektakle w Sali Teatralnej teatru Groteska odbywają się kilka razy dziennie
2 – Rzędy siedzeń znajdujące się pod balkonem dogłośniono małymi zestawami koaksjalnymi
3 – Cztery subwoofery, uzupełniające zakres niskich częstotliwości, zawieszono w niewidoczny sposób
4 – Kameralna Sala Kopułowa znajduje się wewnątrz słynnej w Krakowie kopuły
5 – Grona głośnikowe w Sali Teatralnej grają zarówno w kierunku siedzeń u dołu widowni, jak i balkonu
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Miejski Dom Kultury Koszutka – filia „Dąb”
Dom kultury w dzielnicy Katowic Koszutce powstał
w roku 1970 i do dziś mieści się przy ulicy Grażyńskiego. W 2011 roku instytucja postanowiła wskrzesić mieszczący się opodal dom kultury, przynależący
wcześniej do kopalni w dzielnicy Dąb. Tak powstała
nowoczesna instytucja kultury, mająca dwa oddziały
oddalone od siebie o kilka minut spacerem. Jej działania są skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych,
a organizowane wydarzenia mają zasięg na cały region Śląska. Filia „Dąb” jest przeszklonym budynkiem
o minimalistycznym charakterze. Mieści się w niej biblioteka oraz dwie główne sale zajęć, w których systemy elektroakustyczne zainstalowała firma Audio Plus.

Katowice

1

W wielofunkcyjnej sali widowiskowej zastosowano
system marki Electro-Voice, oparty na zestawach szerokopasmowych i niskotonowych z serii EVF. Są one
zasilane ze wzmacniaczy CPS, rozszerzonych o procesory głośnikowe – wszystkie marki Electro-Voice. Miks dźwięku przebiega na
konsolecie cyfrowej, zaś artyści korzystają z mikrofonów bezprzewodowych EV.
System dźwiękowy Sali Rytmiki został oparty na zestawach głośnikowych Electro-Voice ZLX, które zasilane są ze wzmacniaczy serii Q
tej samej marki. Tu także używane są mikrofony Electro-Voice. Ponadto filia „Dąb” została wyposażona w mobilny system nagłośnieniowy, który wykorzystywany jest przy okazji wybranych wydarzeń. Bazuje on na zestawach szerokopasmowych i niskotonowych z serii
ELX marki EV oraz mniejszej konsolecie cyfrowej.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe i mobilne,
wzmacniacze mocy, mikrofony

2

5

3

4

1 – Filia „Dąb” Miejskiego Domu Kultury Koszutka w Katowicach
2 – Grono systemu nagłośnieniowego Electro-Voice EVF
3 – Monitory odsłuchowe EV na skraju sceny
4 – Sala rytmiki z widocznymi zestawami głośnikowymi EV
5 – Sala widowiskowa w „Dębie”
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Miejski Dom Kultury Koszutka – filia „Dąb”

Dom kultury w dzielnicy Katowic Koszutce powstał
w roku 1970 i do dziś mieści się przy ulicy Grażyń
skiego. W 2011 roku instytucja postanowiła wskrzesić mieszczący się opodal dom kultury, przynależący
wcześniej do kopalni w dzielnicy Dąb. Tak powstała
nowoczesna instytucja kultury, mająca dwa oddziały
oddalone od siebie o kilka minut spacerem. Jej dzia
łania są skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych,
a organizowane wydarzenia mają zasięg na cały region Śląska. Filia „Dąb” jest przeszklonym budynkiem
o minimalistycznym charakterze. Mieści się w niej biblioteka oraz dwie główne sale zajęć, w których systemy elektroakustyczne zainstalowała rma Audio Plus.

Katowice

1

W wielofunkcyjnej sali widowiskowej zastosowano
system marki Electro-Voice, oparty na zestawach szerokopasmowych i niskotonowych z serii EVF. Są one
zasilane ze wzmacniaczy CPS, rozszerzonych o procesory głośnikowe – wszystkie marki Electro-Voice. Miks dźwięku przebiega na
konsolecie cyfrowej, zaś artyści korzystają z mikrofonów bezprzewodowych EV.
System dźwiękowy Sali Rytmiki został oparty na zestawach głośnikowych Electro-Voice ZLX, które zasilane są ze wzmacniaczy serii Q
tej samej marki. Tu także używane są mikrofony Electro-Voice. Ponadto lia„Dąb”została wyposażona w mobilny system nagłośnieniowy, który wykorzystywany jest przy okazji wybranych wydarzeń. Bazuje on na zestawach szerokopasmowych i niskotonowych z serii
ELX marki EV oraz mniejszej konsolecie cyfrowej.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe i mobilne,
wzmacniacze mocy, mikrofony

2

5

3

4

1 – Filia „Dąb” Miejskiego Domu Kultury Koszutka w Katowicach
2 – Grono systemu nagłośnieniowego Electro-Voice EVF
3 – Monitory odsłuchowe EV na skraju sceny
4 – Sala rytmiki z widocznymi zestawami głośnikowymi EV
5 – Sala widowiskowa w „Dębie”
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Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu to jedno z najsłynniejszych miejsc związanych z muzyką
w Polsce. Jest zarządcą amfiteatru, w którym odbywa
się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Począwszy od
1963 roku przez trzy dni czerwca to miejsce, a wraz
z nim całe Opole, staje się muzycznym centrum kraju. Jednak przez cały rok NCPP organizuje koncerty
najważniejszych polskich zespołów i wykonawców
w mieszczącej 500 osób Sali Kameralnej. W 2017 roku
sala ta została zmodernizowana. Oprócz przebudowy
w ramach projektu sfinansowano również zakup najwyższej klasy systemu nagłośnieniowego. Po remoncie znacząco poprawiła się akustyka sali, a o dźwięk
dba system nagłośnieniowy L-Acoustics, dostarczony
i zainstalowany przez Audio Plus.

Opole

1

W skład systemu audio wchodzą dwa grona, każde po
cztery zestawy głośnikowe L-Acoustics z serii ARCS. Są one wspomagane przez cztery subwoofery KS 28 – najmocniejsze w ofercie
L-Acoustics. Dodatkowo zamontowano zestaw centralny jako dogłośnienie środka widowni. Cechą wyjątkową tej instalacji jest fakt,
że wszystkie zestawy pełnopasmowe pracują w klasycznym układzie punktowym. Po wykonaniu pomiarów okazało się, że system
najlepiej sprawdzi się właśnie w taki sposób.
Ponadto NCPP dysponuje rozbudowanym systemem monitorowym, także bazującym na urządzeniach L-Acoustics. Są to zestawy
szerokopasmowe ARCS i X12 oraz subwoofery SB18m. Wszystkie zestawy głośnikowe zasilane są z dedykowanych wzmacniaczy
procesorowych L-Acoustics – trzech do systemu frontowego i kolejnych trzech do systemu monitorowego.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
monitorowe i niskotonowe,
wzmacniacze mocy

3

2

1 – Na scenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki każdego dnia występują różnorodni polscy artyści
2 – Sala Kameralna NCPP dysponuje potężnym nagłośnieniem złożonym z gron szerokopasmowych
L-Acoustics ARCS i subwooferów KS28
3 – Scena jest gotowa na przyjęcie dowolnego artysty, a sala mieści około 500 widzów
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi jest jedną z ikon
polskiej tradycji teatralnej. Został założony w 1888
roku jako pierwsza scena w błyskawicznie rozwijającym się mieście Łódź. Dziś jest to jeden z najsłynniejszych teatrów w Polsce, z którym związane były i są
największe nazwiska aktorskie kraju.

Łódź

1

Spektakle wystawiane są w trzech salach. Firma
Audio Plus zajęła się instalacją systemu nagłośnieniowego w średniej spośród nich, zwanej Sceną
Kameralną. Wyzwanie polegało na tym, by ukryć
system zarówno przed widzem, jak i przed rozbudowanym układem oświetleniowym, i to na wyjątkowo małej przestrzeni. Dzięki szerokiej ofercie
produktów Electro-Voice udało się zrealizować ten
cel. Systemu nie widać, ale słychać jego zalety.
Dźwięk pochodzi z szerokopasmowych zestawów
głośnikowych Electro-Voice serii EVF oraz subwooferów serii Rx. Są one zasilane z 4-kanałowych wzmacniaczy CPS, sterowanych za
pomocą matrycy NetMax, także marki Electro-Voice. Reżyser dźwięku ma do dyspozycji cyfrową konsoletę foniczną.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe szerokopasmowe
i niskotonowe, wzmacniacze mocy,
matryca audio

4

2

3

1 – Budynek Teatru Jaracza wtapia się w otoczenie dzięki szklanej elewacji
2 – Wyzwaniem było skuteczne ukrycie systemu głośnikowego
3 – Skromna przestrzeń wymaga przemyślanej instalacji
4 – Scena Kameralna teatru mieści ok. 90 widzów
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi jest jedną z ikon
polskiej tradycji teatralnej. Został założony w 1888
roku jako pierwsza scena w błyskawicznie rozwijającym się mieście Łódź. Dziś jest to jeden z najsłynniej szych teatrów w Polsce, z którym związane były i są
największe nazwiska aktorskie kraju.

Łódź

1

Spektakle wystawiane są w trzech salach. Firma
Audio Plus zajęła się instalacją systemu nagłośnieniowego w średniej spośród nich, zwanej Sceną
Kameralną. Wyzwanie polegało na tym, by ukryć
system zarówno przed widzem, jak i przed rozbu
dowanym układem oświetleniowym, i to na wy
jątkowo małej przestrzeni. Dzięki szerokiej ofercie
produktów Electro-Voice udało się zrealizować ten
cel. Systemu nie widać, ale słychać jego zalety.
Dźwięk pochodzi z szerokopasmowych zestawów
głośnikowych Electro-Voice serii EVF oraz subwooferów serii Rx. Są one zasilane z 4-kanałowych wzmacniaczy CPS, sterowanych za
pomocą matrycy NetMax, także marki Electro-Voice. Reżyser dźwięku ma do dyspozycji cyfrową konsoletę foniczną.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe szerokopasmowe
i niskotonowe, wzmacniacze mocy,
matryca audio

4

2

3

1 – Budynek Teatru Jaracza wtapia się w otoczenie dzięki szklanej elewacji
2 – Wyzwaniem było skuteczne ukrycie systemu głośnikowego
3 – Skromna przestrzeń wymaga przemyślanej instalacji
4 – Scena Kameralna teatru mieści ok. 90 widzów
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Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to jedna
z największych inicjatyw muzealnych Warszawy
w ostatnich latach i pierwsza instytucja kulturalna
w Polsce, oparta na finansowaniu publiczno-prywatnym. Muzeum mieści się w gmachu zaprojektowanym przez zespół architektów z Finlandii, którzy
otrzymali międzynarodowe wyróżnienie za ten projekt. Placówka ukazuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki w ciągu tysiąca lat
współistnienia obu narodów na ziemiach polskich.
Jej misja to: przywracać i chronić pamięć historii Żydów polskich, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród społeczeństw.

1

Warszawa

1

POLIN to nie tylko muzeum w tradycyjnym rozumieniu, z wystawą stałą i czasowymi, lecz także nowoczesne centrum kulturalno-edukacyjne. Dlatego
instytucja ma rozbudowane potrzeby w zakresie dźwięku. Choć posiadała system nagłośnieniowy od otwarcia w 2014 roku, okazał
się on niewystarczający. Zespół pracowników postanowił rozszerzyć nagłośnienie o mobilny system koncertowy najwyższej klasy.
Firma Audio Plus zrealizowała to zamówienie, korzystając z rozwiązań marki L-Acoustics. System, złożony z gron szerokopasmowych ARCS, subwooferów z serii SB oraz elementów dogłośnieniowych z serii X, z założenia jest wykorzystywany w Sali Widowiskowej, jednak można go także ustawić w innych przestrzeniach, którymi dysponuje muzeum, a nawet na terenach zielonych poza
budynkiem.
Dla tej instalacji firma Audio Plus dostarczyła nie tylko niezbędne procesory, okablowanie, przyłącza i obudowy, ale także komputer
z pakietem specjalistycznie opracowanych plików dźwiękowych, potrzebnych do bieżącej pracy instytucji.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe, monitorowe i frontfill,
wzmacniacze mocy

Okablowanie

Systemy przyłączeniowe

2

4

3

1 – Muzeum POLIN w Warszawie od strony pomniku Bohaterów Getta
2 – System nagłośnieniowy w Muzeum oparto na urządzeniach L-Acoustics
3 – Budynek został zaprojektowany przez zespół architektów fińskich
4 – Projekt został nagrodzony w międzynarodowym konkursie architektonicznym
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Tarnogórskie Centrum Kultury
Budynek Tarnogórskiego Centrum Kultury, ze słynną
zabytkową mozaiką, znają wszyscy tarnogórzanie. Instytucja kulturalna powstała w tym miejscu już w połowie XIX wieku, w obecnym lokalu natomiast mieści
się około 40 lat. Działają w niej: galeria, teatr, pracownie taneczne i plastyczne, odbywają się warsztaty literackie i muzyczne, a także organizowane są imprezy
kulturalne, na które ściągają uczestnicy z całej Polski.

Tarnowskie Góry

1

Audio Plus wykonała w 2012 roku projekt i realizację
nagłośnienia sali widowiskowej. Jako główne nagłośnienie wykorzystywane są grona głośnikowe marki
Electro-Voice, składające się z dwóch elementów szerokopasmowych z serii EVF na stronę. Dla rozszerzenia
charakterystyki brzmieniowej w zakresie niskich częstotliwości zastosowano subwoofery Electro-Voice
serii Rx. Nagłośnienie pierwszych rzędów widowni
wspomagane jest przez frontfill: cztery zestawy głośnikowe małej mocy, wmontowane w proscenium. Wszystkie zestawy głośnikowe
są zasilane ze wzmacniaczy mocy, sterowanych poprzez cyfrową matrycę sygnałową z wykorzystaniem procesora DSP, także marki
Electro-Voice. Do zaprojektowania systemu wykorzystane zostały symulacje akustyczne w środowisku EASE.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe i frontfill, zestawy
rozgłoszeniowe, nagłośnienie
mobilne, wzmacniacze mocy,
mikrofony

Okablowanie

Ponadto TCK ma w swoich zasobach mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, w tym doręczne i nagłowne, marki Electro-Voice.
Scena wyposażona jest w tablice do podłączania przewodowych mikrofonów, które wysyłają sygnały bezpośrednio do reżyserni.
Bezprzewodowe mikrofony natomiast przesyłają sygnał do odbiorników zamontowanych w szafie obok konsolety, za pośrednictwem zewnętrznych anten oraz splitera antenowego.

Tablice przyłączeniowe

2

5

3

4

1 – Zabytkowa mozaika na ścianie frontowej Tarnogórskiego Centrum Kultury
2 – Zestawy głośnikowe marki Electro-Voice są tak dyskretne, jak to tylko możliwe
3 – Szafy w amplifikatorni z widocznymi wzmacniaczami EV
4 – Kluczem do dobrej instalacji jest porządek
5 – Wydarzenia mające miejsce w sali widowiskowej TCK obejmują teatr, taniec i inne dziedziny sztuki
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Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
Teatr Muzyczny w Toruniu powstał w 2014 roku, jest więc jedną z najmłodszych instytucji kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Mieści się
w wyremontowanej kamienicy Pałacu Dąmbskich, która jest jednym z niewielu zachowanych przykładów architektury barokowej w mieście Mikołaja
Kopernika. Teatr specjalizuje się w spektaklach dla najmłodszych, lecz wystawia również musicale, komedie czy spektakle rodzinne. Odbywają się tu
koncerty zespołów jazzowych i piosenki aktorskiej, a także występy gościnne teatrów z całej Polski.

Toruń

1

Firma Audio Plus wykonała tu rozbudowaną instalację nagłośnieniową.
Na system sceniczny składają się zestawy szerokopasmowe L-Acoustics
ARCS oraz ich niskotonowi kompani z serii SB. Ponieważ sala teatralna
ma nietypowy kształt i dużą antresolę, nagłośnienie poszerzono o zestawy dogłaśniające i monitorowe z serii X. Wszystkie zestawy głośnikowe
L-Acoustics zasilane są dedykowanymi wzmacniaczami, umieszczonymi
blisko sceny. W użyciu są także liczne mikrofony wokalowe i instrumentalne marki Electro-Voice. Uzupełnieniem nagłośnienia scenicznego jest system inspicjenta, składający się z urządzeń RTS (matryca, pulpity stołowe
i ścienne, mikrofony) oraz Electro-Voice (głośniki ścienne).
Poza urządzeniami pracującymi na scenie Audio Plus dostarczyła także nagłośnienie baru i kawiarni, złożone z zestawów głośnikowych Electro-Voice
oraz wzmacniaczy, sterowników i odtwarzaczy innych marek. Ponadto Impresaryjny Teatr Muzyczny został wyposażony w aktywny system nagłośnieniowy z najwyższej serii mobilnej ETX od Electro-Voice. Dodatkowo dostarczono system odtwarzania multimediów oraz oczywiście
pełne okablowanie.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
dogłośnieniowe, monitorowe
i niskotonowe, wzmacniacze mocy

Zestawy głośnikowe rozgłoszeniowe,
nagłośnienie mobilne, mikrofony

System inspicjenta

Okablowanie

2

5

3

4

1 – Pałac Dąmbskich jest jedną z nielicznych w Toruniu kamienic z zachowaną barokową elewacją
2 – Sala teatralna o powierzchni niemal 300 m2 mieści ponad 100 miejsc
3 – Charakterystyczna antresola powiększa widownię o dodatkowe miejsca
4 – Zestawy nagłośnienia antresoli zainstalowano w niemal niewidoczny sposób
5 – Nagłośnienie główne oparte jest na zestawach L-Acoustics ARCS i subwooferach SB
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Centrum Kultury Raszyn
Centrum Kultury Raszyn jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem kulturalnym w gminie
graniczącej na południu z Warszawą. Mieści
się w lokalu, który zaprojektowano do innych celów niż instytucja kultury, dlatego też
system elektroakustyczny miał tu wysokie
wymagania. Postawiono na zestawy szerokopasmowe L-Acoustics z serii ARCS i niskotonowe z serii SB, a także zestawy dogłaśniające oraz aktywne monitory sceniczne tej
samej marki. Miks dźwięku realizowany jest
na konsolecie cyfrowej, a wśród mikrofonów
używane są m.in. mikrofony bezprzewodowe Electro-Voice.

Raszyn

1

Z uwagi na własności akustyczne pomieszczenia, wynikające z jego nietypowego
kształtu, podjęto kontrowersyjną decyzję
o zbudowaniu jednokanałowego systemu.
Choć standardem są dwa kanały, w tym przypadku pomiary wskazywały, że najlepsze wyniki dźwiękowe osiągnie się za pomocą
systemu monofonicznego. Praktyka potwierdziła te założenia: system brzmi czytelnie i wyraźnie, jest skuteczny akustycznie i wygodny
w obsłudze, dzięki czemu doskonale spełnia wymogi stawiane tej instytucji.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy nagłośnieniowe szerokopasmowe, niskotonowe, dogłaśniające
i monitorowe

Mikrofony

2

5

3

4

1 – Siedziba Centrum Kultury w Raszynie
2 – Nietypowy kształt pomieszczenia i sceny wymagał innowacyjnego podejścia do nagłośnienia
3 – Zestawy monitorowe L-Acoustics umieszczone na scenie
4 – Rack z elementami sterowania systemem nagłośnieniowym
5 – Zastosowano system jednokanałowy z dogłośnieniami lewej i prawej strony
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Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki
Za nagłośnieniem, które pracuje w sali koncertowej
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, stoi
interesująca historia. System, bazujący na znanych
zestawach ARCS od L-Acoustics, został zakupiony
w ramach programu „Centrum kultury na kółkach”
– corocznego cyklu wydarzeń zachęcających do
udziału w kulturze mieszkańców wsi. Dzięki tej aktywności Centrum kupiło w pełni wyposażoną scenę mobilną i wyszło z wydarzeniami kulturalnymi
w plener. W trakcie sezonu mobilna scena jeździ po
całym Mazowszu wraz z nagłośnieniem, zaś na jesieni urządzenia L-Acoustics przenoszone są na salę
widowiskową.

Grodzisk Mazowiecki

1

System L-Acoustics ARCS udowodnił swoją niezwykłą
uniwersalność: sprawdza się zarówno w konfiguracji
plenerowej, jak i stacjonarnej. Co więcej, zestawy głośnikowe radzą sobie tak dobrze, że nie ma potrzeby korzystania z linii dogłaśniających, które zwykle są stosowane w tego typu salach.
„System brzmi rewelacyjnie, nie ma żadnych przesunięć fazowych czy efektu grzebieniowego, a o kolegach z Audio Plusa mogę
powiedzieć tylko jedno: czyste zawodowstwo. Wspomagali nas poradami na każdym etapie.” - mówi szef techniki Centrum Kultury,
Marcin Krupa.
Dodatkowo Centrum Kultury korzysta z aktywnych monitorów scenicznych Electro-Voice oraz kompletu mikrofonów tej samej
marki. Wśród tych ostatnich znajdują się zarówno mikrofony doręczne, jak i instrumentalne. Dzięki wszystkim tym rozwiązaniom
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim dysponuje nowoczesnym i znakomicie brzmiącym sprzętem, którego wymagają występujący tu artyści z Polski i zagranicy.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe
i niskotonowe, wzmacniacze mocy

Zestawy głośnikowe monitorowe,
mikrofony przewodowe

2

5

3

4

1 – CK Grodzisk Mazowiecki jest prężnie funkcjonującym ośrodkiem kulturalnym na zachód od Warszawy
2 – Sala widowiskowa jest wymagająca akustycznie
3 – Mimo dużej powierzchni sali widowiskowej system ARCS skutecznie sobie radzi bez dogłośnień
4 – Niskie pasmo „obsługiwane” jest przez subwoofery SB18 od L-Acoustics
5 – System nagłośnieniowy sceny mobilnej poza sezonem wykorzystywany jest stacjonarnie
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Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz
Historia domu kultury w Zduńskiej Woli sięga 1961
roku, kiedy to z części obiektów Ochotniczej Straży
Pożarnej wygospodarowany został budynek przeznaczony na lokalną instytucję kultury. Dziś jest ona animatorem wielu form działalności artystycznej, w tym
konkursów, wystaw i koncertów. W październiku 2014
roku dom kultury otrzymał nową siedzibę, pod nazwą
Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz. Znajdują się tam dwa główne pomieszczenia, do których firma Audio Plus dostarczyła systemy elektroakustyczne:
Sala Widowiskowa oraz Sala Kameralna.

Zduńska Wola

1

System Sali Widowiskowej został oparty na rozwiązaniach firmy Electro-Voice. Jako główny system nagłośnienia zastosowano zestawy głośnikowe typu
Line-Array z serii EVA, wspomagane kompatybilnymi
modułami niskotonowymi. Dodatkowo jako frontfill
pracują moduły z serii EVU. Wszystkie zestawy głośnikowe zasilone zostały wzmacniaczami serii CPS. Oprócz nagłośnienia koncertowego zainstalowano również nagłośnienie kinowe, wykorzystujące specjalistyczne moduły szerokopasmowe, zasilone również ze
wzmacniaczy serii CPS.
W Sali Kameralnej również zastosowano urządzenia Electro-Voice. W tym przypadku wykorzystano moduły głośnikowe szerokopasmowe oraz niskotonowe z serii TX, zasilane wzmacniaczami serii Q wraz z procesorem głośnikowym. Ponadto jako odsłuch sceniczny
pracują zestawy TX, zasilane wzmacniaczami Q66 – wszystkie marki EV. Jako system interkomowy pracują urządzenia RTS.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Nagłośnienie sali widowiskowej,
kameralnej, konferencyjnej, sali ślubów,
kawiarni i galerii, nagłośnienie mobilne,
rozgłoszeniowe i frontfill, wzmacniacze
mocy, matryca sterująca, mikrofony
bezprzewodowe

System inspicjenta

System konferencyjny

Pozostałe pomieszczenia w Ratuszu także otrzymały nowe urządzenia. Salę Ślubów, kawiarnię i galerię wyposażono w system rozgłoszeniowych zestawów głośnikowych Electro-Voice, które zostały umieszczone na ścianach. Natomiast Salę Konferencyjną wyposażono
w pełny system konferencyjny marki Bosch.

3

2

1 – Widoczne grona głośnikowe Electro-Voice nad sceną Sali Widowiskowej
2 – Sala Kameralna także dysponuje systemem Electro-Voice
3 – Widownia Sali Widowiskowej od strony sceny
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Teatr Ochoty
Teatr Ochoty jest jednym z najmniejszych teatrów w Warszawie, ale przyciąga niezwykłym klimatem. Zwłaszcza po remoncie, który zakończył się
w 2015 roku. Audio Plus dostarczyła tam wówczas system nagłośnieniowy
złożony z szerokopasmowych zestawów głośnikowych L-Acoustics z serii
XT oraz subwooferów z serii SB. Dodatkowo jako nagłośnienie efektowe
grają maleńkie, ale zaskakująco mocne zestawy 5XT. Wszystkie są zasilane
z dedykowanych wzmacniaczy mocy tej samej marki.
Do realizacji wydarzeń muzycznych służy konsoleta cyfrowa oraz system
mikrofonów bezprzewodowych Electro-Voice. Zrealizowany został również system inspicjenta, który jest oparty na matrycy RTS ZEUS. Do niej
podłączone są: pulpit inspicjenta oraz pulpity pozostałych użytkowników.
Dodatkowym elementem systemu interkomowego są urządzenia zapewniające komunikację bezprzewodową między pracownikami teatru, również marki RTS.
System nagłośnienia został przystosowany do spektakli teatralnych, koncertów, recitali, spotkań, odczytów, wystaw. Z uwagi na swój wielofunkcyjny charakter musiał zapewnić promieniowanie dźwięku w wielu kierunkach. Ten cel uzyskano dzięki uchwytom rotacyjnym, mocowanym do
kratownicy. Są one regulowane we wszystkich powierzchniach, co daje
możliwość łatwego i szybkiego modelowania przestrzeni dźwiękowej.
To zapewnia uniwersalność systemu dźwiękowego i jego dopasowanie
do szeregu różnych wydarzeń, które mają i mogą mieć w przyszłości miejsce w Teatrze Ochoty.

Warszawa

1

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe, monitorowe i efektowe,
wzmacniacze mocy

Mikrofony bezprzewodowe

System inspicjenta

2

5

3

4

1 – Teatr Ochoty od 2010 roku jest własnością stowarzyszenia artystów
2 – Wyremontowany w 2015 roku teatr przyciąga Warszawiaków ożywczym klimatem relaksu z kulturą
3 – Oprócz spektakli TO organizuje także zajęcia dla dzieci, wystawy i akcje miejskie
4 – Sala teatralna TO jest jedną z najmniejszych w Warszawie
5 – System nagłośnieniowy bazuje na zestawach współosiowych L-Acoustics
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Centrum Kultury Karolinka
Miejski dom kultury w Radzionkowie powstał w 1966
roku z inicjatywy lokalnych działaczy. Pod tą nazwą
działał 10 lat, później zaś miasto zostało włączone
do Bytomia i stał się Miejskim Środowiskowym Domem Kultury. Obecna nazwa wiąże się z działalnością związanego z instytucją Zespołu Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk” i została nadana w 1995 roku. W 1998
roku Radzionków odzyskał prawa miejskie i Centrum
Kultury Karolinka stało się najważniejszą instytucją
kulturalną miasta. Centrum dysponuje między innymi wielofunkcyjną salą widowiskową mieszczącą
ponad 500 widzów, która w roku 2013 przeszła gruntowną modernizację. Firma Audio Plus uczestniczyła
w niej w zakresie dostarczenia i instalacji systemu
nagłośnieniowego, inspicjenckiego oraz nasłuchu
akcji scenicznej.

Radzionków

1

Dostarczony był wówczas system wyrównany liniowo, oparty na znanych seriach marki Electro-Voice: XLE (zestawy szerokopasmowe i niskotonowe) oraz EVU (frontfill, dogłośnienia), a także wzmacniacze mocy TG tej samej marki. Nagłośnienie zostało rozszerzone o monitory sceniczne oraz mikrofony bezprzewodowe Electro-Voice. System komunikacji inspicjenta oparty jest natomiast na
rozwiązaniach marki RTS: matrycy ZEUS, pulpitach przewodowych oraz zestawach bezprzewodowych.
Centrum Kultury Karolinka wnosi istotny wkład w rozwój kulturalny regionu. Poza zespołem „Mały Śląsk” prowadzi kilka stałych
zespołów artystycznych z dziedziny muzyki, tańca i teatru. Organizuje liczne imprezy cykliczne, a także prowadzi stałą galerię pod
nazwą „Mozaika”, w której prezentuje prace amatorskich i profesjonalnych artystów ze Śląska.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe, frontfill, dogłośnieniowe
oraz monitorowe, wzmacniacze mocy,
mikrofony bezprzewodowe

System inspicejnta i nasłuchu
akcji scenicznej

2

5

3

4

1 – Budynek CK Karolinka w mieście Radzionków
2 – Grono liniowe, będące częścią nagłośnienia sali widowiskowej
3 – Zestawy niskotonowe umieszczone obok sceny
4 – Konsoleta i system inspicjenta w reżyserni
5 – Sala widowiskowa mieści ponad 500 widzów
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Centrum Kultury Karolinka

Miejski dom kultury w Radzionkowie powstał w 1966
roku z inicjatywy lokalnych działaczy. Pod tą nazwą
działał 10 lat, później zaś miasto zostało włączone
do Bytomia i stał się Miejskim Środowiskowym Domem Kultury. Obecna nazwa wiąże się z działalnością związanego z instytucją Zespołu Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk” i została nadana w 1995 roku. W 1998
roku Radzionków odzyskał prawa miejskie i Centrum
Kultury Karolinka stało się najważniejszą instytucją
kulturalną miasta. Centrum dysponuje między - in
nymi wielofunkcyjną salą widowiskową mieszczącą
ponad 500 widzów, która w roku 2013 przeszła grun towną modernizację. Firma Audio Plus uczestniczyła
w niej w zakresie dostarczenia i instalacji systemu
nagłośnieniowego, inspicjenckiego oraz nasłuchu
akcji scenicznej.

Radzionków

1

Dostarczony był wówczas system wyrównany liniowo, oparty na znanych seriach marki Electro-Voice: XLE (zestawy szerokopasmowe i niskotonowe) oraz EVU (frontll, dogłośnienia), a także wzmacniacze mocy TG tej samej marki. Nagłośnienie zostało rozszerzone o monitory sceniczne oraz mikrofony bezprzewodowe Electro-Voice. System komunikacji inspicjenta oparty jest natomiast na
rozwiązaniach marki RTS: matrycy ZEUS, pulpitach przewodowych oraz zestawach bezprzewodowych.
Centrum Kultury Karolinka wnosi istotny wkład w rozwój kulturalny regionu. Poza zespołem „Mały Śląsk” prowadzi kilka stałych
zespołów artystycznych z dziedziny muzyki, tańca i teatru. Organizuje liczne imprezy cykliczne, a także prowadzi stałą galerię pod
nazwą„Mozaika”, w której prezentuje prace amatorskich i profesjonalnych artystów ze Śląska.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
niskotonowe, frontll, dogłośnieniowe
oraz monitorowe, wzmacniacze mocy,
mikrofony bezprzewodowe

System inspicejnta i nasłuchu
akcji scenicznej

2

5

3

4

1 – Budynek CK Karolinka w mieście Radzionków
2 – Grono liniowe, będące częścią nagłośnienia sali widowiskowej
3 – Zestawy niskotonowe umieszczone obok sceny
4 – Konsoleta i system inspicjenta w reżyserni
5 – Sala widowiskowa mieści ponad 500 widzów
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Nowohuckie Centrum Kultury
Nowohuckie Centrum Kultury powstało w 1983 roku.
To jedna z największych instytucji kulturalnych Krakowa – sala koncertowa, w której pracuje system nagłośnieniowy L-Acoustics, mieści niemal 600 widzów.
Odświeżony modernistyczny budynek oraz wnętrze
Centrum zachwycają dziś tak samo, jak 35 lat temu.
Swoją działalnością NCK otwiera się na mieszkańców
Krakowa od przedszkolaków po seniorów, organizując różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, koncerty
i wystawy, a także festiwale i przeglądy. W ciągu roku
Nowohuckie Centrum Kultury odwiedza ponad pół
miliona osób.

Kraków

1

Sala koncertowa NCK w 2018 roku została poddana
generalnemu remontowi. Ściany, sufit i podłoga zostały pokryte profesjonalnymi materiałami wytłumiającymi, zamontowano nowe fotele oraz intensywne,
lecz rozproszone oświetlenie, a całą instytucję przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jako nagłośnienie wybrano system L-Acoustics, bazujący na popularnych zestawach szerokopasmowych ARCS oraz subwooferach SB18m. Ze względu
na dużą szerokość sali zastosowano grono centralne, złożone z dwóch zestawów pełnopasmowych ARCS o szerokiej propagacji.
Dodatkowo NCK posiada po osiem zestawów frontfill i monitorowych, wykorzystywanych w zależności od potrzeb artystów.
Wszystkie zestawy głośnikowe zasilane są z siedmiu komplementarnych wzmacniaczy mocy marki L-Acoustics, które umieszczono
w szafie w pomieszczeniu technicznym obok sceny.
Nowohuckie Centrum Kultury stawia sobie za cel angażowanie społeczeństwa do aktywnego odbioru kultury oraz współtworzenia jej wartości. Po modernizacji budynku, a zwłaszcza sali koncertowej, może tę misję realizować jeszcze pełniej.

Wykorzystano
m.in. urządzenia:

Zestawy głośnikowe frontowe,
frontfill, monitorowe i niskotonowe,
wzmacniacze mocy

2

5

3

4

1 – Nowohuckie Centrum Kultury jest jednym z najważniejszych ośrodków kultury w południowej Polsce
2 – Sala widowiskowa NCK mieści prawie 600 miejsc
3 – Podczas modernizacji w 2018 roku zamontowano nagłośnienie L-Acoustics z serii ARCS
4 – O monitoring sceniczny i dogłośnienia dbają mniejsze zestawy głośnikowe L-Acoustics
5 – Szeroka widownia determinuje użycie trzech gron nagłośnienia głównego
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Wybrane realizacje – obiekty kultury

MIASTO

NAZWA INSTYTUCJI

zainstalowane urządzenia

Białystok

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Electro-Voice

Chorzów

Teatr Rozrywki

Electro-Voice, Dynacord, RTS

Czarnków

Miejskie Centrum Kultury

Electro-Voice

Częstochowa

Teatr im. Adama Mickiewicza

Electro-Voice

Elbląg

Teatr im. Aleksandra Sewruka

Electro-Voice

Gdynia

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

Electro-Voice

Giżycko

Giżyckie Centrum Kultury

Electro-Voice

Gorzów Wielkopolski

Grodzki Dom Kultury

Electro-Voice

Gorzów Wielkopolski

Miejskie Centrum Kultury

Electro-Voice

Jabłonowo Pomorskie

Centrum Kultury i Sportu

Electro-Voice

Kalisz

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

Electro-Voice

Katowice

Muzeum Śląskie

L-Acoustics

Libiąż

Libiąskie Centrum Kultury

Electro-Voice

Nowa Dęba

Samorządowy Ośrodek Kultury

Electro-Voice

Olsztyn

Miejski Ośrodek Kultury

Electro-Voice

Ostrów Mazowiecka

Miejski Dom Kultury

Electro-Voice

Piaseczno

Centrum Kultury w Piasecznie

Electro-Voice

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

MIASTO

NAZWA INSTYTUCJI

zainstalowane urządzenia

Piła

Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji

Electro-Voice

Poznań

Teatr Polski w Poznaniu

Electro-Voice

Poznań

Centrum Kultury Zamek

Electro-Voice

Rzeszów

Teatr Maska

Electro-Voice

Siedlce

Centrum Kultury i Sztuki

Electro-Voice, RTS

Słupsk

Młodzieżowe Centrum Kultury

Electro-Voice

Szczecin

Teatr Polski w Szczecinie

Electro-Voice

Warszawa

Sala Kongresowa

Electro-Voice

Warszawa

Teatr Rozmaitości

Electro-Voice

Warszawa

Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

Electro-Voice

Warszawa

Teatr Akt

Electro-Voice

Warszawa

Wolskie Centrum Kultury

Electro-Voice

Warszawa

Służewski Dom Kultury

L-Acoustics, Electro-Voice, RTS

Warszawa

Teatr Rampa

RTS

Warszawa

Bemowskie Centrum Kultury ART.BEM

Electro-Voice

Wolsztyn

Wolsztyński Dom Kultury

Electro-Voice

Zielona Góra

Regionalne Centrum Animacji Kultury

Electro-Voice

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
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Wybrane realizacje – inne obiekty
Broadcast

Obiekty sportowe
MIASTO

NAZWA INSTYTUCJI

MIASTO

NAZWA INSTYTUCJI

Gdańsk

Stadion PGE Arena

Bydgoszcz

Wóz transmisyjny TVP

Inowrocław

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łódź

Wóz transmisyjny TVP

Kraków

Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Olsztyn

Studio TVP

Lubin

Regionalne Centrum Sportowe

Opole

Studio TVP

Ostrołęka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Warszawa

Studio TVP

Piła

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wrocław

Wóz transmisyjny TVP

Siedlce

Park Wodny Siedlce

Wrocław

Stadion Miejski Wrocław

Stadion im. Reymana (Wisły Kraków) w Krakowie

Siedziba Telewizji Polskiej w Warszawie

Instytucje oświatowe

Inne instytucje

MIASTO

NAZWA INSTYTUCJI

MIASTO

NAZWA INSTYTUCJI

Dąbrówka

Hala sportowa Szkoły Podstawowej

Bełchatów

Multikino

Sochaczew

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

Elbląg

Pub Starovka

Szczecin

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 59

Kraków

Hard Rock Cafe

Toruń

Centrum Symulacji Medycznych
Collegium Medicum UMK

Krynica Zdrój

Sala koncertowa Pijalni Głównej

Warszawa

Akademia Sztuk Pięknych

Leszno

Multikino

Warszawa

Wydział Chemii UW

Ostróda

Pub Winners Sports Bar

Warszawa

Wydział Psychologii UW

Podgorica (Czarnogóra)

Hard Rock Cafe

Warszawa

Wydział Dziennikarstwa UW

Rzeszów

Multikino

Warszawa

Klub Gravitan Fitness Premium

Warszawa

Hard Rock Cafe

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Hard Rock Cafe w Warszawie
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