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Acid Drinkers z mikrofonami Electro-Voice
na 20-lecie Audio Plus!
Giganci krajowego thrash-metalu – Acid Drinkers – na scenie i w studio
korzystają z mikrofonów Electro-Voice.
Acid Drinkers to kawał historii polskiej muzyki metalowej. Zespół, założony
w Poznaniu przez Tomasza „Titusa” Pukackiego oraz Roberta „Litzy” Friedricha

Titus i Electro-Voice ND96

w 1986 roku, pierwszą płytę wydał w 1990 roku. Dziś krążek „Are you a Rebel?”
jest klasyką gatunku. Pierwotny skład uzupełniali gitarzysta Darek „Popcorn”
Popowicz oraz bębniarz Piotr „Chomik” Kuik, później zastąpiony przez Macieja
„Ślimaka” Starostę. Przez niemal 30 lat działalności zespół przeżył liczne perturbacje
i zmiany składu, wśród których dramatycznym wydarzeniem była śmierć gitarzysty
Aleksandra „Olassa” Mendyka w 2008 roku. Wielu byłych członków Acidów –
zwanych także Kwasożłopami – dziś z sukcesem prowadzi własne formacje.
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Obecnie Acid Drinkers występują
w stabilnym składzie, złożonym
z Titusa, Popcorna, Ślimaka oraz
Łukasza „Dzwona” Cyndzera.
Ten ostatni dołączył w 2017 roku
na miejsce Wojciecha „Jankiela”
Moryty, który przez osiem lat
zajmował stanowisko gitarzysty
po zmarłym Olassie. Od początku
działalności zespół wydał 17
albumów plus jeden album
koncertowy oraz dwie kompilacje.
Jest też najczęstszym zwycięzcą
Fryderyka – nagrody polskiej
branży płytowej.
W studiu oraz na scenie
zespół Acid Drinkers korzysta
z mikrofonów marki ElectroVoice. Wszyscy muzycy, którzy
udzielają się wokalnie, śpiewają
do dynamicznego klasyka:
ND96. To superkardioidalny
mikrofon oparty na neodymowym
przetworniku, który wytrzymuje
ekstremalne poziomy ciśnienia
akustycznego. Dlatego Titusowi,
Popcornowi i Dzwonowi tak
pasują te mikrofony. Natomiast
Ślimak korzysta ze wszystkich
modeli mikrofonów z serii ND,
zaprojektowanych do pracy z
zestawem perkusyjnym: ND44 do
werbla i tomów, ND46 do tomów,
ND68 do centrali i ND66 jako
overhead. Werbel Ślimaka bywa też
czasem dogłośniony przy pomocy
mikrofonu PL35. Ponadto w studio
członkowie zespołu używają
klasycznego modelu dynamicznego
wśród mikrofonów Electro-Voice:
RE320.

»» Wszystkie zdjęcia artystów:
Romana Makówka

Ślimak i Electro-Voice’y ND44

Dzwon i Electro-Voice ND96
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Polski dystrybutor Electro-Voice, firma Audio Plus, w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia.
Spółka, założona w 1998 roku, wywodzi się z istniejącej od 1987 roku firmy Sokool. Od początku działalności dostarcza rozwiązania zarówno dla branży instalacyjnej, jak i koncertowej
oraz MI. Firma współpracuje z siecią sklepów muzycznych, branżą rentalową, integratorami,
architektami i artystami, a także uczestniczy w najważniejszych przedsięwzięciach branży pro
-audio w Polsce. Prowadzi dystrybucję kilkunastu uznanych światowych marek, między innymi
Electro-Voice, Dynacord, L-Acoustics, RTS, Biamp, Klotz, Switchcraft. Pracownicy Audio Plus
są zespołem zaangażowanych ludzi pełnych pasji do technologii i dźwięku.
audioplus.pl

Electro-Voice od roku 1927 jest liderem w branży profesjonalnego audio. Firma zajmuje się
projektowaniem i produkcją światowej klasy mikrofonów, cyfrowych procesorów sygnałowych,
wzmacniaczy oraz kolumn głośnikowych, które znajdują zastosowanie w broadcastingu i stacjonarnych oraz koncertowych instalacjach nagłośnieniowych.
electrovoice.com
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