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Ca a formu a konkursu i w ogóle idea namawiania dzie-
ci do wyst powania i prezentowania swoich talentów 
narodzi a si  ju  w 1996 roku. Pomys odawc  projek-
tu by  Jaros aw Pi tkowski – muzyk i w a ciciel studia 
nagra . Postanowi  on zach ci  dzieci z ma ych, wiej-
skich o rodków do piewania. Zauwa y  on, e jedynym 
powodem, dla którego dzieci nie mog  wyst powa  
i ukazywa  swoich talentów wokalnych, jest brak pro-
fesjonalnych podk adów i akompaniamentów. Trudno 
przecie  wymaga  nawet od najbardziej zdolnego dziec-
ka, e w ma ej miejscowo ci znajdzie pianist , gitarzyst  
czy innego muzyka, który zechcia bym akompaniowa  
soli cie. Powsta y zatem aran e w formie podk adów. 
Napisa  je Jaros aw Pi tkowski i grupa zaprzyja nionych 
z nim twórców. Podzielono je na ró ne kategorie – po 
kilka piosenek dla najm odszych dzieci, redniaków 
i uczniów ko cz cych szko  podstawow . Potem wy-
dano kaset  z tymi piosenkami. Sk ada a si  ona jednak 
z dwóch wersji ka dej piosenki – jednej z przyk ado-
wym wykonaniem solisty, a drugiej jedynie z samym 

podk adem. W ten sposób dziecko, dysponuj c jedynie 
magnetofonem, mog o przygotowa  w asne interpre-
tacje wybranych utworów. I tak w bie cym roku ca a 
machina konkursowa ruszy a ju  po raz 13. Obecnie 
konkurs to tysi ce uczestników, setki finalistów i jeden 
zwyci zca. 
Jak wygl da o zaplecze techniczne tegorocznej edycji? 
Przyjrzyjmy si  mu bli ej.

Na temat przygotowania
technicznego imprezy 
rozmawia em
z Oskarem Tarczy skim 
z Music Info.

ukasz Kornafel, MiT: Sk d obecno  Music Info na 
tegorocznej edycji „Wygraj Sukces”?
Oskar Tarczy ski, Music Info: Nasza obecno  w 
Tarnobrzegu jest podyktowana tym, e chcieli my 
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„Wygraj Sukces”
13. Konkurs Piosenki Dzieci cej w Tarnobrzegu

Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak tak e niegdy  zaczyna y od konkursów 
piosenki – wtedy naturalnie by  to najbardziej znany konkurs piosenki 
studenckiej. Jednak od wielu ju  lat autorzy programów rozrywkowych, 
a tak e wszelkiego rodzaju domy kultury czy organizacje m odzie owe 
pozwalaj  m odym adeptom sztuki scenicznej rozwija  skrzyd a przy udziale 
profesjonalnej oprawy i przed surowym Jury. Nie inaczej na tym tle wygl da 
Tarnobrzeski Konkurs Piosenki Dla Dzieci „Wygraj Sukces”.

pokaza  nowy produkt, a tak e w oczywisty sposób 
wspomóc ca  imprez .

Powiedzmy zatem kilka s ów o ca ym wydarzeniu.
W tym roku odbywa si  ju  13. edycja konkursu – jest 
to obecnie najwi kszy konkurs piosenki dzieci cej 
w kraju. Jego eliminacje odbywaj  si  w dzisi ciu 
o rodkach w ca ej Polsce – najpierw nast puje wst p-
na selekcja, dalsze eliminacje – naturalnie bardziej 
zaw one – odbywaj  si  na etapie regionalnym. Na 
samym ko cu jest fina  w Tarnobrzegu. W tym roku 
do konkursu zg osi o si  oko o 2000 osób, z czego 
w samym finale wyst pi a a  setka uczestników. 
Przes uchania wst pne odbywa y si  w Tarnobrzeskim 
Domu Kultury, natomiast fina  i og oszenie wyników na 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Tarnobrzegu.

Jaki sprz t zosta  u yty podczas ca ej imprezy?
Na froncie znalaz  si  mikser Mackie TT24 po czo-
ny ze scen  cyfrowym Stage-Boxem za pomoc  
skr tki. System g ówny to EAW KF730 z subbasami 
SB730. Wszystko to zasilane wzmacniaczem Lab.
Gruppen FP10000Q, a sterowane procesorem 
EAW UX8800. W Domu Kultury wszystko by o 
zestackowane w konfiguracji jeden subbas SB730 
i trzy górki KF730- na stron . I tak gra o to przez 
2 dni. Je li chodzi o Hal  Widowiskowo-Sportow , 
równie  wszystko by o to zestackowane na stron , 
jednak znalaz y si  tutaj dwa subbasy SB730 i cztery 
KF730 oraz na rodku sceny dla dope nienia pasma 
– SBX220. 



                                                                                                  Wygraj Sukces

53WRZESIE   2008 MUZYKA I TECHNOLOGIA

R 

E 

K 

L 

A 

M 

A

Z ilu przelotów korzystali cie przy tej instalacji?
Je li chodzi o przeloty wygl da o to w sposób 
nast puj cy: wokal g ówny polinkowany na dwóch 
pierwszych kana ach, automatycznie zapisywany, 
w razie gdyby co  si  sta o; dodatkowo cztery mikro-
fony chórku, gitara akustyczna, fortepian i pó playbac-
ki. Cz  wykonawców korzysta a z pó playbacków, 
niektórzy wyst powali z fortepianem, a jeszcze inni 
z gitar . Mieli my mo liwo  wcze niej wykonania 
prób, wi c wszystko by o zapisane – w trakcie sztuki 
przywo ywali my tylko do sto u snapshoty. Na Hali 
by o elektryczne pianino, chórek i wokal g ówny. 
Naturalnie do tego pó playbacki, a tak e sygna  
dodatkowy z prezentacji multimedialnych wysy any 
z laptopa.

Jak wygl da a sytuacja z pó playbackami? 
Pierwszy takt by  oznaczony w jaki  szczególny 
sposób klikiem i wpuszczali cie to wykonawcom 
na uszy?
By o og oszenie wyników, prezentowano zwyci zc  
jednej z cztery kategorii. Zapowiadano osob , 
mieli my wgrane pó playbacki. Ju  wcze niej jest 
powiedziane, kto b dzie piewa  na próbach. Nie s  
og oszone miejsca, ale osoby piewaj ce konkret-
ne utwory, dzi ki czemu mogli my przeprowadzi  
próby i pó niej tylko przywo ywa  wszystkie 
ustawienia i potrzebne podk ady podczas finalnego 
koncertu.

Bardzo wa nym, jak s dz  równie  dla m odych 
wykonawców, by  dobry ods uch…
Korzystali my tutaj z systemu monitorowego, którym 
dysponuje Tarnobrzeski Dom Kultury – by y to 
aktywne monitory firmy RCF. Podczas ca ej imprezy 
musieli my tak e zapewni  ods uch z ty u sceny na 
potrzeby zespo u tanecznego. Dodatkowo ods uch 
wypuszczony by  w konfiguracji lewa-prawa dla 
telewizji TVP3 jako suma. Miks monitorów równie  
by  robiony na mikserze TT24.

Powiedzmy co  wi cej na temat nowo ci 
w mikserze Mackie TT24, czyli cyfrowego 
Stage-Boxa.
Jest to rozwi zanie, które niedawno pojawi o si  
w ofercie tego sto u. Umo liwia on wpuszczenie 
na stó  32 wloty, a tak e wys anie 32 wylotów ze 
sto u, czyli 12 AUX-ów, sygna  lewa-prawa, a tak e 
sygna , talkback, osiem grup b d  zamiennie osiem 
matryc, a tak e zostaje osiem wyj , które b d  
s u y y do najnowszego rozwi zania stworzonego dla 
tego sto u, czyli Dolby Lake Procesor, stworzonego 
specjalnie na potrzeby TT24. Mamy zatem dodatkowo 
w tym mikserze mo liwo  sterowania zestawami 
g o nikowymi.

I ile cznie w takiej konfiguracji stó  obs uguje 
przelotów?
Je eli chodzi o Digital Snake’a – mamy tutaj mo li-
wo  pracy na 32 kana ach. Z tym, e je eli korzysta-
liby my z jakiej  analogowej pyty, mo emy do o y  
jeszcze 24 kana y plus 8 wlotów liniowych. Fizycznie 
mamy tutaj 24 zmotoryzowane fadery fizyczne, 4 dla 
grup b d  matryc i lewa-prawa. 

Czy mo na porówna  ten stó  do jakiego  innego 
produktu konkurencji?
Jest to specyficzny stó . Plus to, e jest to stó  
wymy lony dla mi o ników analogów – jest bardzo 
prosty w obs udze, domy lny i intuicyjny. Cz sto 
praca na tym urz dzeniu jest znacznie szybsza ni  na 
analogu. Jest to pierwszy stó  cyfrowy w ofercie i jak 
na razie jedyny. 

Je li mówimy o nowo ciach w ofercie Music Info, 
warto powiedzie  co  wi cej na temat najnowszego 
produktu EAW, czyli cyfrowego sto u, a tak e innych 
nowo ciach.
S  trzy takie sto y w Europie, z czego jeden w Music 
Info – wkrótce b dzie on pokazany publicznie. Umo -
liwia on prac  na 96 kana ach, z czego analogowych 
wej  jest 48. Stó  ma zaimplementowany procesor 
g o nikowy z tzw. Guinness Focusingiem na 12 wylo-
tach. Jest system podobny do systemu zastosowane-
go w procesorach EAW, polega on na wyrównywaniu 
niezgodno ci fazowych. W stole mamy wbudowane-
go SMAARTA – analizy mo emy dokona  naturalnie 
za pomoc  mikrofonu pomiarowego, ale SMAARTA 
mo na tak e zapi  na ka dym kanale wej ciowym 
i zobaczy , co dzieje si  na poszczególnym kanale. 
Fizycznych faderów jest 48, a grup VCA – 16, co 
jest bardzo rzadko spotykane w sto ach. Dodatkowo 
mamy 24 AUX-y i cztery niezale ne wysy ki efektowe. 
Na dobr  spraw  jest to stó , który mo e sta  
zarówno na froncie, jak i na monitorach. Cena tego 
sto u jest porównywalna z cen  Yamahy PM5D-RH. 
Je li chodzi o nowo ci, czekamy równie  na kolejny 
produkt EAW – NTL720, czyli Baby Line Array, który 
b dzie aktywny i jeszcze mniejszy ni  KF730. Na dan  
chwil  mamy do tego systemu dedykowane subbasy: 
NTS22 od systemów NT b d  SBX730, które u yto 
w Tarnobrzegu. I jeszcze nowe monitory Micro 
Wedge, zaprojektowane z monitorowcem zespo u 
Red Hot Chilli Peppers.

Podsumowanie
Po raz kolejny krakowski dystrybutor wielu wiato-
wych marek – Music Info, pokaza , e zaufanie, którym 
darz  go klienci, a tak e producenci sprz tu, wcale nie 
jest przypadkowe. Nie sztuk , a przynajmniej nie tak 
ci k  w realizacji, jest przecie  stworzy  wielk  impre-
z  na wielkiej ilo ci sprz tu. Trudno ci  jest pracowa  
z amatorami i to do tego jeszcze dzie mi, co nie ka -
demu si  udaje.
Serdecznie gratulujemy udanej imprezy wszystkim or-
ganizatorom i yczymy sobie, aby pojawia y si  coraz 
to nowe konkursy dla m odych artystów, pozwalaj -
ce ju  najm odszym piosenkarzom ujawnia  swoje 
talenty szerokiej publiczno ci. Trzeba sobie bowiem 
u wiadomi , e cho  nie jest atwo przebi  si  z tak  
si  aby wyda  p yt  i zaistnie , tylko du a liczba ró no-
rodnych wykonawców na polskiej scenie muzycznej 
da s uchaczom i melomanom jak e potrzebn  dzisiaj 
ró norodno .

ukasz Kornafel
Muzyka i Technologia


