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Klarnet Tradition Buffet Crampon
 

Cena: 25 100,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Buffet Crampon

Opis produktu
 

Klarnet profesjonalny Buffet Crampon Tradition

strój B 440/442 Hz
korpus: drewno grenadilla
2 baryłki
19 klap
mechanizm posrebrzany
słupki - nie galwanizowane
poduszki: Gore-Tex i korkowe
zestaw fabrycznych akcesoriów

Kliknij TUTAJ aby zobaczyć film prezentujący klarnet Buffet Crampon Tradition.

Buffet Crampon od 190 lat jest wiodącym producentem klarnetów na świecie. Właśnie w tej fabryce powstała koncepcja rewolucyjnego
policylindrycznego przekroju kanału klarnetu.
Buffet Crampon po raz kolejny wprowadza innowacyjny projekt drążenia wewnętrznego. Zainspirowany konstrukcją instrumentów
sprzed 1950 roku, uwzględniając wymagania współczesnego repertuaru muzycznego i praktyki wykonawczej, Buffet Crampon dodaje
nowy wymiar akustycznej palety barw marki.
Słowa "Le syn à l'Etat pur" czyli "Dźwięk w najczystszej formie" najlepiej opisują ten nowy instrument. Projekt został zrealizowany po to,
aby stworzyć klarnet w jego najbardziej naturalnej postaci, bez zbędnych zmian czy zaawansowanej technologii.

Nowa koncepcja jest zainspirowana jednym z pierwszych nowoczesnych klarnetów profesjonalnych - legendarnym Buffet Crampon
BC20.
Poprzez cylindryczny kształt drążenia nowy klarnet nawiązuje do czystości dźwięku BC20, natomiast rozmieszczenie otworów
dźwiękowych zainspirowane jest konstrukcją klarnetu Tosca. W efekcie powstał instrument o czystym, skoncentrowanym, bogatym
brzmieniu, które doskonale sprawdza się w każdym środowisku akustycznym oraz o wyrównanej intonacji we wszystkich rejestrach.
Powyższe innowacje pozwalają zarówno amatorom jak i profesjonalnym klarnecistom bardziej skupić się na kreowaniu muzyki, bez
zbędnego angażowania się w korygowanie intonacji i barwy instrumentu.

W badania i rozwój tego modelu instrumentu zaangażowani byli amerykańscy i francuscy artyści związani z firmą Buffet Crampon.
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Amerykański zespół to : Jonathan Gunn, Burt Hara, Wiktoria Luperi Mark Nuccio i Grzegorz Raden
Francuski zespół to: Michel Arrignon, Paul Meyer, Nicolas Baldeyrou.

Artyści skupieni wokół tego projektu dzielili się swoimi doświadczeniami solistycznymi, jak i doświadczeniem zdobytym jako muzycy
orkiestrowi.
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