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New Bonham set

LUDWIG VISTALITE Amber - JOHN BONHAM SET

Ikona całej linii rozsławiona przez perkusistę Led Zeppelin
Johna Bonhama. Zestaw dokładnie taki sam jak na słynnym
filmie - koncercie "Song remains the same"
Rok produkcji 2004 lub 2005.
Posiadamy obecnie dwa takie zestawy (oraz jeden odrobinę
pomniejszony).
Centrala bez możliwości mocowania na niej statywu do
tomów - zwana virgin - w rozmairze 26' to jest brzmienie,
którego się nie zapomina. To po prostu robi wrażenie jak się
patrzy. A jak się do tego dołączy pełne soczyste brzmienie to mamy coś naprawdę niepowtarzalnego.
Limitowana seria
wyprodukowana po 2003 roku musi poczekać, aby stać się
klasykiem; ale za to jest zrobiona z grubszego akrylu oraz jest nowocześniej spawana.
Natomiast brzmienie pozostaje jak za dawnych czasów.
Tom z przodu ma rozmiar 14' - to tyle co obecne kociołki
w zestawach jazzowych. Można go montować do statywu
lub - jak to tobił John i obecnie czyni większość perkusistów postawić na wysokim stojaku od werbla. Piszę ten opis kiilka
dni po koncercie Erica Claptona w Gdyni. Jego perkusista
wprawdzie grał na DW, ale rozmiar bębnów miał dokładnie
taki jak Bonham.
Z boku dwa kociłki 16x 16 i 18x16 - wielkie brzmienie
Te zestawy oferowane są fabrycznie bez werbla lub z
werblem, który jest sam w sobie legendą - LUDWIG LM402
SUPRA-PHONIC 6.5x14 czyli głęboki.
Mało kto wie, że to najczęściej nagrywany instrument w
historii muzyki. Nawet jeśli muzycy grają na zastawach innego producenta, to w studio nagraniowym
nagrywają właśnie na tym werbelku.
http://vistalite.eu
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Oba zestawy znajdujące się w naszym posiadaniu pochodzą z wystawy i w zasadzie nie były używane za
wyjątkiem gry pokazowej. Na Youtube.com można znaleźć sporo krótkich filmików, na których perkusiści
popisują się na takich zestawach (wpisz: vistalite).
W skład oferowanego zestawu wchodzą:
- Centrala basowa 26x16 w stanie niemal idealnym
- tom 14x11 stan idealny
- tom - studnia 16x16 stan idealny
- tom - studnia 18x16 stan idealny
W zestawie oferowany jest standardowo następujący
hardware:
Nogi do tomów - studni - 6 sztuk.
Możliwe jest dokupienie werbla głębokiego jak w opisie
lub standardowego (stalowego), ale także może być dokupiony werbel w kolorze amber (pomarańczowy bursztynowy) oraz zestawu pozostałych elementów (np. statywów) wedle potrzeb i upodobań klienta.
Zestaw dla konesera, oczywiście jest to znakomity instrument
dla muzyka, a ponadto wspaniała ozdoba pomieszcznia, w którym się znajduje.

Obecna wycena to 12000 zł ($ 4000 ) kurs 3,0
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