Eleanor Rigby - logboek
Voorbereidingen
Wikipedia
Paul McCartney came up with the melody of
"Eleanor Rigby" as he experimented with his piano.
McCartney wrote the first verse by himself, and the
Beatles finished the song in the music room of John
Lennon's home at Kenwood. John Lennon, George
Harrison, Ringo Starr, and their friend Pete Shotton
all listened to McCartney play his song through and
contributed ideas. Harrison came up with the "Ah,
look at all the lonely people" hook. Starr contributed
the line "writing the words of a sermon that no one
will hear" and suggested making "Father McCartney" darn his socks, which
McCartney liked. It was then that Shotton suggested that McCartney change the
name of the priest, in case listeners mistook the fictional character in the song
for McCartney's own father. The song is often described as a lament for lonely
people or a commentary on post-war life in Britain.
McCartney could not decide how to end the song,
and Shotton finally suggested that the two lonely
people come together too late as Father McKenzie
conducts Eleanor Rigby's funeral. At the time,
Lennon rejected the idea out of hand, but
McCartney said nothing and used the idea to finish
off the song, later acknowledging Shotton's help.
Lennon was quoted in 1971 as having said that he
"wrote a good half of the lyrics or more" and in
1980 claimed that he wrote all but the first verse,
but Shotton (who was Lennon's childhood friend)
remembered Lennon's contribution as being
"absolutely nil". McCartney said that "John helped
me on a few words but I'd put it down 80–20 to
me, something like that."
The melodical figure over "Eleanor Rigby" is identical to the motif found in b. 135
("Aber sie sind in Frieden") from Heinrich Schütz's Musikalische Exequien,
another interesting coincidence for its relation to the song's topic, although there
is no evidence that McCartney had been influenced by Schütz's Renaissance
composition.
The song is a prominent example of mode mixture, specifically between the
Aeolian mode, also known as natural minor, and the Dorian mode. Set in E minor,
the song is based on the chord progression Em-C, typical of the Aeolian mode
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and utilising notes ♭3, ♭6, and ♭7 in this scale. The verse melody is written in
Dorian mode, a minor scale with the natural sixth degree. "Eleanor Rigby" opens
with a C-major vocal harmony ("Aah, look at all ..."), before shifting to E-minor
(on "lonely people"). The Aeolian C-natural note returns later in the verse on the
word "dre-eam" (C-B) as the C chord resolves to the tonic Em, giving an urgency
to the melody's mood.
The Dorian mode appears with the C♯ note (6 in the Em scale) at the beginning
of the phrase "in the church". The chorus beginning "All the lonely people"
involves the viola in a chromatic descent to the 5th; from 7 (D natural on "All the
lonely peo-") to 6 (C♯ on "-ple") to ♭6 (C on "they) to 5 (B on "from"). This is
said to "add an air of inevitability to the flow of the music (and perhaps to the
plight of the characters in the song)".

11 maart 2017
Setting up, met import van de stereo track van het strijkkwartet van Anthology 2.
De strings sample van de CD bevat clicks!? Nee hoor, dat is achtergrond gedruis
in de Abbey Road studio, vermoedelijk van de muzikanten zelf terwijl ze zitten te
spelen!
Bij de opnamen door The Beatles zelf is er ook weer gebruik gemaakt van
varispeeding, naar verluidt voor de harmony vocals.
Tempo map gemaakt, in 4/4. De track begint vrij snel, met 138 bpm in de eerste 8
maten, daarna, bij het eerste couplet, zakt het iets in, en blijft het variëren tussen
135 en 138 bpm. Verwarrend in Complete Scores: na het tweede couplet en
refrein moet het voor maten 45-52 terug naar het A-deel, maar ik vind dat niet
duidelijk genoteerd.
Het luisteren naar de mono-splits (van de 2009 master) levert ook weer
interessante inzichten op, t.a.v. de vocalen:
Deel
Opening (deel A)
Coupletten (deel B)
Refreinen (deel C)
Maten 45-52 (deel A)
Laatste refrein

Links
John, George (?), Paul (doubletracked?)
- (alleen overspraak Paul)
Paul (double-tracked?)
John, George (?), Paul (doubletracked?)
Paul (met typische phonebooth
reverb)

Rechts
Paul
Paul
Paul
Paul
Paul (droog)

Is de zang van Paul in de C-delen resultaat van double-tracking? Er schijnt ook
een “healthy dose of ADT” gebruikt te zijn, namelijk. Een andere vraag die ik nog
moet oplossen: wordt er in de opening twee- of driestemmig gezongen? CS
noteert twee stemmen, op internet circuleert een driestemmige opening, met
nog een lage stem beginnend op G, en eindigend op de lage B.

Woensdag 5 juli 2017 (22:00 – 23:00)

Scoring midi track guide vocal. Alle maat aanduidingen +1 t.o.v. Complete Scores,
i.v.m. start in maat 2.
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Recording sessions
Zondag 9 juli 2017 (14:00 – 17:30)
Recording lead vocal, takes #1-56, comping. De lead vocal van Paul (“Lead”),
dat is alles wat op het rechterkanaal van de stereomix te horen is.
Mic: Golden Age Project RII, SPL, direct-in. Plofkap 6 cm van de gril. In het
erkertje. Midden van de mic ca. 8 cm boven de mond. SPL start instellingen: mic
gain +36; laag-af ‘on’; S-reduction ‘on’ +4, compression -5, make-up gain +7, EQ
‘off’, output gain +2. Varispeed = -0.75 semitone.
• Take #1 (14:43); try-out volume en geluid, afgebroken. Er gaat iets mis
met de recording. Klinkt heel haperig, en alsof het in een telefooncel is
opgenomen? Wat nu weer? Foutje, bedankt! Ik had de varispeed van de
transport bar nog default op “Speed only” en “detune” staan, dus die
processor maar keihard werken om alles te detunen!
• Take #2 (14:53); idem, nu met varispeed op “varispeed”, en -0.6
semitones. Probleem opgelost, maar klinkt het mooi? Bij afspelen op VS=0
blijft het goed herkenbaar als mijn stem, met een klein ondefinieerbaar
ander tintje. Dus dat is prima. In de mix met het strijkkwartet lijkt het
alsof de tuning niet goed is?
• Take #3 (15:06); complete doorloop op VS=-0.5st. Output gain +2.5.
Daarna een check gedaan met Autotune. Ik zing wel de noten die
genoteerd staan in CS, dus dat zit goed. Nu kunnen we gaan inprikken met
de juiste articulatie en intonatie. Vanaf nu ook SPL EQ “on”, 200 Hz -2, en
ook de laag-af op de mic “on”.
• Take # 4 (15:25); opening, nadat ik eerst naar Paul geluisterd heb op
rechts. Na het inzingen hiervan, en controle door Autotune zie ik dat Paul
hier de bovenliggende partij zingt. Staat nog niet als guide in midi, dus
gaan we later toevoegen. SPL EQ ‘on’ scheelt duidelijk, het bonkige is er
nu uit.
• Takes #5 – 8 (15:39 – 15:40);
eerste couplet, eerste regel.
• Takes #9 – 15 (15:44 – 15:48);
eerste couplet, tweede regel.
• Takes #16 – 41 (15:56 – 16:29);
eerste refrein, eerste regel.
• Takes #42 – 56 (17:04 – 17:20);
eerste refrein, tweede regel.
Nou, nou, nou, wat is dit lastig! In totaal
dus 53 takes voor alleen het eerste
couplet en het eerste refrein. Ik hoop wel
dat ik de schwung iets beter te pakken ga
krijgen, want anders gaat dit wel heel erg
worden. Maar zowel de articulatie als de
intonatie moeten goed zitten anders
klinkt het echt niet. Voorbeeld: in de
opening zing ik de hele tijd (in 8 takes):
Helenor Rigby. Fout! Moet zijn: Elenor
Rigby, dus duidelijk met de E beginnend,
die ook gelijk goed moet zitten qua
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toonhoogte (een A). Lukt dat, dan hoor je meteen dat het goed zit, maar ik heb
het daar dus razend moeilijk mee. Petje af dus weer voor Macca, die dat
schijnbaar moeiteloos doet (maar goed, hij is dan ook GETALENTEERD).
Vanaf take #16 ook direct begonnen met compen en uitzoeken of ik de noten wel
goed haal. Daardoor gaat het allemaal veel langzamer, maar we gaan wel net zo
lang door tot we hebben wat ik zoek.

vrijdag 14 juli 2017 (15:30 – 17:30)
Recording lead vocal, takes #57 – 94.
Tweede couplet en tweede refrein. Ja, ja, dit
gaat heel veel takes kosten! Wat een
ongelofelijke stembreker is dit, vooral
tweede regel in het refrein (“where do they
all belong”) moet ik heel lang op oefenen,
oefenen, oefenen, paar takes doen, luisteren,
weer niet goed, oefenen, nog eens proberen,
etc. Het zijn hele lastige intervallen voor mij,
van lage E, naar hoge G, terug naar hoge E,
en dan dalen naar B-A-G. Vintage Macca! En
ik schiet ook niet op omdat ik telkens direct
Autotune erbij haal om te kijken of het wel
een beetje goed zit. En als je dan de noten
goed hebt, klinkt de articulatie weer nergens
naar, een hopeloze opgave.
• Takes #57 - 61 (14:54 – 15:13);
VS=0. “Father McKenzie”. Met VS=0
kan ik het laag toch iets mooier halen,
en kan ik makkelijker van Paul naar eggie overstappen.
• Takes #62 – 68 (15:32 – 15:37); “No one comes near”.
• Takes #69 – 72 (15:43); “Darning his socks . . .”
• Takes #73 – 75 (15:54); “what does he care?”
• Takes 76 – 79 (16:15); “where do they all come from?”
• Takes #80 – 84 (16:37); “all the lonely people”
• Takes #85 – 94 (17:08 – 17:20); “where doooo they all belong?” Ja, 12
minuten voor een regeltje van 3 seconden! Die uitschieter naar de hoge G,
en dan een terts omlaag naar E, en daarna in glissando naar B-A-G is echt
een uitdaging!

Zondag 23 juli 2017 (15:30 – 17:30)
Recording lead vocal, takes #95 – 134; comping, Autotuning. Laatste couplet
en refrein.
• Takes #95 – 99 (15:33 – 15:36); “Eleanor Rigby died in the church . . .”
• Takes #100 – 104 (15:55 – 15:57); “Father McKenzie . . .”
• Takes #105 – 114 (16:23 – 16:28); “No one was saved, all the lonely
people”
• Takes #115 – 120 (16:41); “where do they all come from?”
• Takes #121 – 134 (16:49; 17:12; 17:22); “where dooooo they all belong?“
Dit leek iets beter te gaan, nu kreeg ik de G naar E terts er wel een paar

4

keer goed in, maar sprak ik het “all”
weer niet goed uit. Drie pogingen, met
telkens even kijken in Autotune of ik
de intonatie goed had.
En zijn we er nog niet met deze track,
want de brugdelen moeten nog (het
hoge “Aaaaah, look at all the lonely
people”). Doen we weer een ander
moment.

Vrijdag 28 juli 2017 (15:15 – 17:45)

Recording lead vocal, takes #135 164; comping, Autotuning.
Reparaties aan de eerdere takes.
Eigenlijk moet de hele vocal zowat
over. Macca zingt het niet alleen
zuiver, ook een beetje lijzig. Maar dat
klinkt dus echt veel beter! Ik begon
het in het derde couplet een beetje
door te krijgen, dus 1 en 2 moeten
over. Ook de refreinen gaan steeds
beter. Macca loopt daarin vrij traag
naar de juiste hoge noot (“dooooo”
they all belong). Fraai effect, moet je
nadoen om het authentiek goed te krijgen. Volgens mij heb ik het tweede deel
van het refrein nu pas voor het eerst goed, helaas kikkert mijn stem nog ietsje in
het “all”. Hoewel maar 0.3 sec, toch goed hoorbaar.
• Takes #135 – 138 (15:30); “Eleanor Rigby picks up the rice . . .”
• Takes #139 – 142 (15:44); “waits at the window . . .” De ‘o’ van window
moet wel in Queen’s English!
• Takes #143 – 149 (16:12 – 16:28); “all the lonely people”
• Takes #150 – 154 (16:52); “where do they all belong”
• Takes #155 – 164 (17:07 – 17:40); “Father mckenzie . . .” (Takes #158164: +0.3vst, alleen “Father mckenzie”.).
Wat wel vreemd is, en lastig te snappen, is waarom sommige takes iets helderder
lijken te zijn dan andere. Dat verschil is soms goed hoorbaar met deze takes en
die van 14 juli. Toch het proximity effect, en kleine verschillen in het zangvolume
en stemkwaliteit?

zaterdag 29 juli 2017 (14:00 – 17:00)
Recording lead vocal, takes #165 - 205; comping, Autotuning. Verder met de
reparaties aan de eerdere takes. Sommige frasen heb ik nu meer dan 20x
ingezongen! En nog niet tevreden!
• Takes #165 – 166 (14:12); nog maar weer eens het “Father McKenzie,
writing the words . . .” Vrijwel elke frase lijkt wel een piece de resistance in
deze track. Maar uiteindelijk vind ik take #160 van gisteren toch fraaier,
maar de tijd zal leren of we er tevreden mee blijven.
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Takes #167 – 169 (14:44); “no
one comes near”, treffend,
want dat lijk ik inderdaad ook
niet te doen! ‘No’ moet dus
echt op z’n Queen’s English
uitgesproken worden met de
lippen rond.
Takes #170 – 174 (14:58);
“look at him working”, ook dit
is nu zeer van toepassing! Dit
leek goed te zitten, ik had hier
al 8 eerdere takes van. Maar
nu hoorde ik Macca heel
duidelijk ‘him’ zeggen, de ‘h’
iets benadrukkend, je moet
duidelijk articuleren niet
waar? En ik de hele tijd maar
zingen “look at’m working”.
Dat kan ook, maar Macca’s
versie is mooier (het zou ook
als “look at them working”
kunnen overkomen).
Takes #175 – 178 (15:14); “all
the lonely people.” (Ja, met de
rest van couplet 2 was ik toch wel tevreden.) Maar dit moest over, het
moet echt een beetje droevig en zielig klinken (want dat is het natuurlijk
ook, al die eenzame mensen), maar hoe doet Macca dat toch zo fraai?
Takes #179 – 187 (15:37 – 15:42); “where do they all come from”. Ja, zelfs
dat “doooo” moet zielig klinken, maar hoe, hoe?
Takes #188 – 190 (15:54); “all the lonely people”. Hier brengt Macca in
‘lonely’ zelfs een beetje vibrato aan, frivool! En ook ‘people’ blijft een
kunst, de timing en de intonatie, en zorgen dat die p’s er niet doorheen
ploffen.
Takes #191 – 200 (16:15 – 16:38); “where do they all belong”. Het echte
piece de resistance, pas in take #200 lukt het me weer vanuit die hoge G
op een relatief ongeforceerde manier naar die E en B af te dalen.
Takes #201 – 205 (16:55); “where do they all belong”. Zelfde stuk, derde
couplet ook maar direct overgedaan. Even doorpakken dus. In principe
identiek, maar iets lossere timing, en ook het belong wordt iets langer
uitgerekt i.v.m. het coda.

Zondag 30 juli 2017 (14:00 – 16:00)
Recording lead vocal, takes #206 - 239; comping, Autotuning. Resultaat van
gisteren teruggeluisterd: en . . . ben behoorlijk tevreden! Ja, toch wel hoor!
Slechts twee frasen vind ik minder, het ‘look at him working’ (maat 33) klinkt nu
juist alsof ik heel erg m’n best op ‘him’ zit te doen. Is natuurlijk ook zo, maar past
niet in dit liedje. Terug naar de oude takes is ook een compromis, dus toch nog
maar een paar takes geprobeerd. Tenslotte het laatste ‘where do they all come
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from’ (maten 65-66) eveneens nog iets te geforceerd. Ik heb er 7 takes van, en
dat hebben ze allemaal.
Nog een klein beetje twijfel over ‘no one’ in ‘no ones comes
near’. Ik heb er 11 takes van dus er moet toch wel iets
bruikbaars bij zitten? In de comp van gisteren zit take #167,
maar goede concurrenten zijn takes #169 en #68. Uiteindelijk
voor die laatste besloten.
‘Writing the words of a sermon’ blijft ook een beetje schuren.
Heb ik 14 takes van; nu zit take #160 in de comp, die is vrijwel
identiek aan #159, maar #155 tot #160 zijn ook allemaal prima,
zelfs #3 kan ermee door!
Dat subtiele verschil soms tussen takes komt denk ik omdat de
Golden Age iets hoger staat dan precies in het midden voor mijn
mond. Met de B2 Pro is dat juist prima, omdat je dan het schelle
presence effect van die mic er een beetje uithaalt, maar de
Golden Age heeft dat niet, en nu moet ik dus uitkijken dat ik
soms niet naar beneden gericht sta in te zingen, want dan ben ik juist iets teveel
van de transparantie kwijt.
• Takes #206 – 212 (14:35 – 14:37); “look at him working” (maat 33). Takes
#210-212 op vs=+1. Het ‘-king’ komt op de lage E uit, en dan gaat mijn stem
snel grommen. Mag niet. Toch klinken die varispeed +1 takes nergens naar!
Bij terugspelen op vs=0 is het verschil met de voorgaande takes in stem veel
te groot. Onbruikbaar dus. Gelukkig blijken takes #206 en #208 prima gelukt,
zelfs geen Autotuning nodig.
• Takes #213 – 217 (14:53); “where do they all come from” (maten 65-66).
Takes #214 en #217 het best qua articulatie en uitvoering, en ook intonatie
volgens Autotuning. In de comp beide gebruikt, het ‘come from’ van 214. Ook
geen correctie meer nodig! Begin langzaam de smaak te pakken te krijgen.
• Takes #218 (15:08); “aahh look at all the lonely people” (maten 2-3). Vs=-0.6.
Volgens Autotune prima geïntoneerd, maar het klinkt een pietsie chipmunk,
maar niet storend of te opvallend. Nou is die hoge A ook bij Macca persen, en
straks komen er nog twee stemmen bij, dus er verdwijnt wel wat in de mix.
• Takes #219 – 221 (15:17); ibid, vs=-0.5. Moeilijk om dat krakje op de stem te
voorkomen in het lange ‘aaahhh’!
• Takes #222 – 226 (15:28); “aahh look at all the lonely people” (maten 6-7).
Tja, die hoge A! Ik haal ‘m meestal net niet, blijf steken op G#. Take #225
komt het dichtstbij en doet ook de afdaling daarna prima, maar komt iets te
laag uit met ‘people’.
• Takes #227 – 234 (15:39 – 15:44); “aahh look at all the lonely people” (maten
46-47). Bloopers: 233, 234.
• Takes #235 – 239 (15:55); “aahh look at all the lonely people” (maten 50-51).
Zelfde probleem, maar Autotune geeft het net dat zetje naar A, en die hulp
hoor je eigenlijk niet.
Ik denk dat de comp van vandaag redelijk bruikbaar is. Hier en daar nog kleine
verschillen in helderheid, en volume, dat we misschien met multing moeten
oplossen. Nu de comp nog eens nalopen, en Autotune controleren.
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Woensdag 2 augustus 2017 (15:15 – 18:00)
Autotuning, Comping lead vocal. Weer twijfel aan
‘Writing the words of a sermon’. Nu toch voor #158
gekozen, klinkt iets minder lijzig, en goed gearticuleerd.
Ook kleine comp-veranderingen aan de opening, om de
tuning goed te krijgen zonder veel correctie in Autotune.
Recording harmony vocal 1, takes #1 – 19. Vermoedelijk is dit de stem van
John. Mic opstelling idem als voor lead vocal. Misschien toch niet te veel hoog
erin proberen te krijgen voor een harmony vocal.
• Take #1 (16:35); try-out, opening, maten 2-7. Aardig begin, maar ik maak
twee fouten. Ten eerste het schorre Aahhh, hoe laat je dat grommende in je
stem achterwege? Ten tweede ga ik na ‘aaahh’ te snel omhoog bij ‘look at’.
Moet naar D en dan E, en ik doe D#-E. Bij het dalen later pak ik de D wel goed
mee.
• Takes #2 – 4 (16:51); maten 2-3; zelfde probleem! Ik krijg dat er maar niet
uitgeramd!
• Takes #5 – 8 (15:56) dito! Om gek van te worden, ik KAN dit dus gewoon
niet! Had je ook maar geen zanger moeten worden, pa! Toch maar met
Autotune dan, want horen doe je dat niet, zeker niet in de mix.
• Takes #9 – 12 (17:10); maten 6-7. Hè hè, take #11 komt in de buurt met die
D, en take #10 zelfs nog ietsje beter. Daar begint ‘look’ tenminste op D en
loopt dan vrijwel direct naar D#, wat misschien ook niet zo vreemd is omdat
je die E er heel snel na moet zingen in één adem.
• Take #13 (17:26); maten 46-52. Believe it or not, in één keer spot on! Inclusief
de moeilijke D. Zo zie je maar weer: oefenen, oefenen, oefenen, en nog eens
oefenen, dan kom je er wel. Toch nog een paar takes van elk gedaan om het
‘people’ nog goed in sync en intonatie te krijgen.
• Takes #14 – 16 (17:32); maten 46-47. Weer allemaal goed, maar #14 en #16
het best. Take #14 het mooist synchroon met lead vocal.
• Takes #17 – 19 (17:43); maten 50-51. Ook goed, maar al wel een beetje
slordiger, in take #19 gaat het alweer fout met die D#.

Zondag 6 augustus 2017 (15:30 – 17:00)

Recording harmony vocal 2, takes #1 – 7. Geluisterd naar de L- en R-tracks van
The Beatles. Eerst een vergelijking gemaakt tussen de zang van Paul op links en
rechts. Heeft Paul zelf een double tracking gedaan of is het ADT? Ik begin het
laatste te vermoeden, met de kanalen hard L-R gepand zodat er wat phasing
effect te horen is. Paul zingt wel heel erg precies twee keer hetzelfde, qua timing,
frasering en verfraaiing, dat lijkt mij onmogelijk bij twee keer inzingen, zelfs voor
iemand met zijn talent. Ik hoor in de opening wel heel duidelijk Lennon, maar of
George er ook bij zit kan ik niet onderscheiden. Dus Complete Scores klopt met
notatie twee stemmen? Toch een poging gedaan om de derde lage stem op te
nemen, zoals opgepikt van internet. Ik had inmiddels wel de akoestische matjes
weggehaald (achter en naast de mic) dus mogelijk iets meer kamerverb.
Instelling verder als boven, nu de mic een 2 cm lager gezet, dus meer op
mondhoogte.
• Take #1 (15:56); Vs = +2st, maten 2-7. Feedback dus een hele noot hoger.
Dat heeft een duidelijk hoorbaar effect op de textuur van mijn stem, maar
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klinkt wel grappig! Of The Beatles deze stem erbij hadden blijft wat mij
betreft onduidelijk, maar ik laat het erin. Het ‘people’ zou in deze stem
moeten inzetten op E, en dan via D de lage B halen. Dat lukt mij de eerste
keer aardig, tweede keer niet direct. Ik begin op D#, twijfel dan een beetje
tussen C# en D, en eindig op C. Ook in de aanhef weer hetzelfde probleem:
moet inzetten op G (‘aahhh’), dat gaat goed, dan via A (‘look’) naar B (‘at’)
en C (‘all’), is lastiger: dat gaat snel naar A#, C, C. In de mix hoor je er
echter heel weinig van! Autotune repareert het zonder hoorbare
storingen. Toch nog een tweede take geprobeerd, ook omdat ik het
kamerorkest nogal behoorlijk hard in de overspraak had.
Takes #2 – 4 (16:14); idem.
Takes #5 – 7 (16:20); idem maten 46-51.

Recording harmony vocal 3, takes #1 – 5. De herhaling van de opening die Paul
in het coda zingt, met een nogal ‘boxy’ geluid, beetje aarzelend achterin de mix.
• Take #1 (16:35); vs=-2, maten 64-69. Geeft wel een chipmunk effect,
maar in feite is dat alleen hoorbaar op het ‘people’. Daarom ’people’
ingeprikt op vs=0.
• Takes #2 – 3 (16:40); punch-in ‘people’, vs=0. Overspraak, komt omdat ik
de SPL noise gate threshold iets lager heb gezet. Klinkt toch iets leuker,
natuurlijker. Take #3 redelijk goed bruikbaar.
• Takes #4 – 5 (16:48); idem.

Mixing sessions
Woensdag 9 augustus 2017 (21:15 – 22:15)
Editing lead vocal. Bounce-in-place van comp 20170802. Daarna multing van de
delen van Paul’s vocal die volgens mij door ADT zijn gegaan, dus de A- en Cstukken uit Complete Scores, naar nieuwe track Lead-ADT. Hierop de Waves Reel
ADT (m->s) als insert. De default was al prima, maar toch gekozen voor “Classic
Vocal ADT”. Dan wel de panning (van source en ADT-effect) hard L-R. Eigenlijk
klinken de meeste presets al goed, dat komt door die extreme panning waardoor
er weinig tot geen flanging ontstaat. Volgens mij is dit een authentiek resultaat!
Je hoort wel duidelijk flanging als je in mono afspeelt, dus dat is toch wel weer
vreemd, want de Beatles track is ongetwijfeld ook eerst in mono afgemixt.
Daarna nog even snel wat zitten balanceren aan de harmony vocals, uiteindelijk
besloten om Harm1 en Harm2 toch uit elkaar te pannen. Harm3 nog even apart
houden, want die moet dat box reverb effect nog krijgen.

Donderdag 10 augustus 2017 (21:15 – 22:00)
Balancing vocals. Reverb op harmony3 gezet, ‘0.4s little
room’ default preset. Geeft inderdaad een ‘boxy’ effect.
Leuk, even laten staan zo. Ook de sends routing van de
vocals iets aangepast. De beide lead vocal kanalen naar
bus 4, en hierop een compressor geplaatst.
Door het verdubbel effect van ADT nog goed letten op de
volumes van de lead vocal in de delen A/C versus B. Zeker
de kale monotrack komt heel erg in-your-face binnen.
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Dinsdag 22 augustus 2017 (22:00 – 23:00)
Balancing vocals. EQ op de Harmony 1 en 2
vocals, om ze iets verder uit elkaar te trekken.
Op de Harm1+2 bus de Male Voice Ensemble
01 channel insert, vrijwel default, alleen de
Noise Gate eruit. Ook hier zit een EQ op, met
een 3-4 dB boost tussen 900 – 10kHz.
Hierdoor komen ze ineens vrij helder door de
mix, wat in de opening best fraai klinkt. Twijfel
nog een beetje aan een Vocal Transformer
(formant -1) op Harmony 2.
Harmony 3 ook droog direct naar de
stereomix laten sturen ipv alleen naar de bus
met de kleine kamer echo en de bus met de
large hall verb, komt nu iets beter in beeld.
Op de lead vocal zit nog weinig verb, en klinkt dus nu vrij droog in de mix. Alleen
een compressor op de bus waar de beide mult-kanalen in samengevoegd
worden. Hierdoor wel goed hoorbaar in de mix.

Dinsdag 5 september 2017 (21:30 – 22:30)

Balancing vocals. Eerst een compressor op de lead vocal gezet, en gekozen voor
de 60s PuigChild insert, preset “Vocal Attack”, prachtig! Alle zachte stukken
komen nu mooi naar voren, en de harde klinken mooi in balans. De compressor
die nog op de LeadVocal bus stond, werkte eigenlijk alleen om het volume op te
krikken. Dat nu opgelost door de fader van de droge track weer op 0 dB te zetten,
en de Gain control van de compressor op de bus ook. Deze compressor werkt nu
dus eigenlijk nauwelijks en haalt alleen de ergste pieken er nog uit.
De Lead-ADT track bevat in feite nog twee verschillende onderdelen: de delen
waar Paul meezingt met de anderen (A), en de refreinen waar ADT gebruikt
wordt voor double-tracking (C). Er is nu een groot verschil ontstaan in volume
tussen de coupletten (B) en die refreinen (C), omdat op deze tracks nog geen
compressie zit. Daarom de Lead-ADT track weer verder gesplitst (multing): de
Lead-ADT track bevat dan alleen de refreinen, en de track Lead-Harm bevat de
delen waar de anderen ook meezingen. Op die laatste track nog wel de ADT laten
staan, want Paul lijkt zowel links als rechts binnen te komen in de stereomix.
Deze multing en signaalpad bieden voldoende balanceer mogelijkheden.

Zaterdag 14 oktober 2017
Wat nog een probleem lijkt is de mono-compatibility van de ADT-gesplitste delen
van de lead vocal. Die is niet best, zeker niet nu de beide ADT kanalen hard L/R
gepand staan verdwijnt het signaal vrijwel compleet! In de meerstemmige
stukken valt het niet erg op, maar wel op de refreinen (“all the lonely people”,
Lead-ADT track). Daarom de originele track (remaster 2009) geïmporteerd en
hierop de Voxengo MSED gezet. Wanneer je MidMute doet krijg je een monotrack
met een optelling van de side signals. Hierin is het strijkkwartet vrijwel geheel
naar de achtergrond verdwenen, een bewijs dat deze dus echt pal in het midden
staat gepand, en ook mono is. Dat is dus sowieso al heel anders dan de Anthology
2 track, die stereo is. Niet alleen levert dat in de opening (deel A) een duidelijk
hoorbaar onderscheid op van de meerstemmige zang, bovendien hoor je in de
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refreinen (deel C) heel duidelijk het ADT-effect op
Paul’s stem! Dan kon ook haast niet anders, natuurlijk.
In deel A vind ik dat niet duidelijk terug, daar hoor ik
inderdaad maar twee stemmen zoals genoteerd in
Complete Scores, maar volgens mij zingt Paul ze allebei,
en doet George of John, of beide, ook beide stemmen,
dus drie of vier stemmen die twee lijntjes zingen. Dus
het ADT-effect zit vermoedelijk alleen op de B-delen.
Bij inschakeling van SideMute krijg je ook een
interessant resultaat. Dan hoor je prominent
strijkkwartet, maar ook alle stemmen in de opening,
gevolgd door de lead zang van Paul. Wanneer je de hele
track in mono omzet met Utility>Gain, dan hoor je dat
de lead zang in de B-delen inderdaad wat zachter klinkt dan in de C-delen.
Logisch, want bij C wordt de stem gesplitst door ADT, en dan weer opgeteld.
(Grappig: als je MidMute aan hebt, en daarna in Gain de track op mono zet, hoor
je helemaal niets meer! Pas als je aan de side pan gaat draaien komt de track
weer door. SideMute heeft geen effect in deze schakeling.)
Dit alles doet mij vermoeden dat het als volgt gegaan is: Paul heeft de opening
ouderwets ge-dubbel-tracked, met een stem links en een stem rechts gepand in
de stereomix. In mono klapt dat fraai zonder fase-effect samen. Daarna volgt zijn
lead vocal. Ik denk dat daarop al wel ADT is gezet, maar alleen het rechterkanaal
laat doorkomen in de mix, terwijl in de refreinen dan beide kanalen erin worden
geschoven, LR gepand.
Ik moet denk ik andere keuzes maken, want mijn backing track is nu al stereo. De
lead zang in de B-delen dus netjes in het midden zetten klinkt wel zo modern.
Wat te doen met de C-delen? Het ADT-effect is fraai, maar wellicht niet keihard
L-R pannen? De standaard pre-set “Classic Vocal ADT” die er nu op zit is niet
hard gepand. De oorspronkelijke preset (pan -40/+40) klinkt in mono wel
faserig, maar het volume effect is minder dramatisch. Dus dit er zo in houden
voor de C-delen, zelfs nog iets meer naar het midden gepand (-35/+35). Dit geeft
nog steeds een fraaie dubbeling in stereo, en het verschil met de A-delen is veel
subtieler. In mono ook.
De A-delen: stem erbij zetten? Maar welke, want ik heb beide stemmen al
opgenomen, dus alleen een andere spectraal kan nog helpen. Misschien een
tweede comp maken en deze door TC Helicon sturen?

Dinsdag 17 oktober 2017 (21:00 – 22:30)
Nieuwe track gemaakt: Lead-DT, voor de double-tracked vocal van Paul in de Adelen. Eerst in de Lead vocal de comp van 2 augustus gekopieerd. Daarna een
comp gemaakt met de takes die niet in de comp van 2 augustus gebruikt zijn.
Helaas raak ik hierdoor de Autotuning kwijt op de oude comp, maar goed.
Daarna Autotune bijgewerkt, en een bounce-in-place gedaan. Dit geeft weer een
compleet nieuwe vocal track, maar hieruit alle B- en C-delen weggeknipt. In de
mix deze nieuwe track samen met Lead hard L/R gepand. Dat geeft ook een klein
beetje phasing, met name in het aangehouden “aahh . . .”, maar zeker niet zo sterk
als met ADT, en het verdwijnt ook in het samenvloeien met de andere stemmen.
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Ik kan nu nog overwegen om via TC Helicon deze nieuwe track te genereren,
zodat er wat meer verschil kan ontstaan tussen beide tracks qua spectrale
verdeling. Ook nog aardig misschien: een Lesley effect op Harmony 3 vocal?
Wat ik nu pas ontdek in Logic: om de routing van tracks naar auxillary buses etc
beter in beeld te brengen kun je op een track gaan staan, en dan op ‘single’
klikken rechtsboven. De default is ‘Arrange’, en dan zie je alles, maar als je
ingewikkelde routings hebt aangelegd kan het handig zijn even te checken waar
je alles nou heen stuurt.

Zondag 22 oktober 2017 (14:00 – 17:00)
Balancing harmony vocals. Tracks LeadHarm en Lead-DT nu ook naar dezelfde
bus gestuurd als Harm1 en Harm2 (bus 6). De panning nu ±45 ipv hard. De insert
was hier Male Voice Ensemble 01, maar hiervan de EQ een klein beetje aangepast,
want stond wel erg geboost op 1-5 kHz.
Een geweldige greep is het inserten van een stereo spreader op bus 7, waar alle
harmony vocals samenkomen. De default Light LF & HF spread klinkt geweldig!
Tot nu toe alleen gebruikt in de mastering fase, maar las ergens dat juist het
toepassen op individuele tracks erg handig kan zijn. Waarvan akte.
Nog steeds niet heel erg blij met de ADT op de lead vocal C-delen. Ik was al terug
geschakeld op de “Subtle Vocal ADT” maar die vond ik nog teveel phasing
interferentie geven. Nu even gekozen voor de “Vocal Rock Stereo”, ook duidelijk
met phasing maar die interferentie lijkt minder. Later kom ik erachter dat deze
track ook uitstuurt naar bus 7 en dus ook de spreader behandeling krijgt. Aha!
Dat is dus dubbelop. Deze daarom postfader uitgestuurd naar bus 4, maar dan
blijft het interferentie probleem toch bestaan met “Subtle Vocal ADT”, en daarom
toch voor de “Vocal Rock Stereo” gekozen.
Daarna nog lang zitten fine-tunen aan de balans tussen de stemmen, o.a. met
riding-the-faders op de lead vocal track (B-delen). Met name via de monitoren
blijkt het droge lead vocal geluid van de B-delen veel te hard door te komen. Ook
weer zitten tutten aan de routing, uiteindelijk heb ik de volgende tracks en sends
in de mix:
Track

Datum

Sends

Pan

Inserts

String quartet
Lead vocal (B parts)
Lead vocal/ADT (Cparts)
Lead vocal (A parts)
Lead vocal (A parts)
- double-tracked
Harmony1 (A parts)
Harmony2 (A parts)

11-3-2017
2-8-2017
2-8-2017

1&2
4
1

0
0
0

2-8-2017
17-10-2017

6
6

-45
+45

PuigChild compressie
Puigchild compressor;
Reel ADT
-

2-8-2017
6-8-2017

6
6

-10
+10

Harmony3 (C part
coda)

6-8-2017

1, 5, 10

-15

Bussen in deze mix:
Bus
Naam
1
4

Stereomix
Lead Vocal

Channel EQ
Channel EQ; Vocal
Transformer (Formant -1)
-

Inserts

Sends to

Opto vocal 01 compressor
Gold Verb ‘small room’

Stereo Out
1

12

5

Harm3

6

Harm1+2

7
10

HarmVcls
HarmVerb

Platinum compressor
Space Dsn ‘0.4s Little Room’
Platinum ‘soft vocals compression’
Channel EQ ‘male vox A’
Space Dsn ‘1.3s soft plate’
Puigchild compressie ‘vocal attack’
Space Dsn ‘2.2s Large Choir’

1
7

1
1

Alles gewoon door het midden, behalve Bus 5, die -64 gepand staat. De check op
de Avantone pakt ook goed uit. We hebben een mix!

Mastering

De mastering op de Stereo Out bus weer weinig aandacht en tijd gegeven.
Gewoon de standaard Master Pop boost van +4.5 dB, met een headroom van nog
+5 dB, no clippings, no hotpeaks. Wel weer eens goed naar de metering gekeken.
De correlatie meter slaat in de opening naar halverwege de + uit, dus dat is goed.
Gek genoeg loopt het dan terug naar het midden als alleen de orkest track
klinkt?! En daar heb ik dus helemaal niks mee gedaan, komt direct van de Abbey
Road studio! De C-delen met de ADT zitten goed. Met zoveel headroom kan ik de
input scale van de AdLimiter ook boven 0 dB zetten (+2.2), de gain op 7.8 dB. Nu
lijkt de output regelmatig naar de 0 dB te pieken, dus dat lijkt prima. In een
tweede versie toch 0.5 dB meer droge lead vocal en het tweede A-deel iets
minder enthousiast met het koor (+1 dB ipv +1.5 dB). Ook fader riding in laatste
regel ietsje minder hoorbaar gemaakt. De Adlimiter op +2/+7.6, voor de
zekerheid.

Zonder de Channel One was het allemaal een stuk lastiger geweest!
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