She’s Leaving Home
Voorbereidingen
Maandag 16-11-2015

Omdat ik dit liedje wilde gebruiken als een cabaret
voordracht bij het afscheid van Judith de Lange van
Hebon, heb ik hiervoor de beide wav-files (reeds jaren
terug illegaal gedownload) geïmporteerd in een Logic
sessie. Gewoon keihard L/R gepand, want het lijkt afkomstig van een 2-track
opname van het strijkkwartet. Er zit een bak ruis op, maar ja, het is ook illegaal
niet waar?
Daarna geoefend met de lead zang; dat gaat eigenlijk verrassend aardig.
Donderdag is de grote dag, collega Jan Oosterwijk uit Groningen UMCG gaat de
tweede zangstem doen. Tijd om samen te oefenen is er niet, dat doen we op
locatie wel even tijdens de lunch.
Wel een mp3tje van gemaakt. Wat ook interessant is: de intro duurt 4 maten
langer (herhaling eerste 4 maten) en in de turn-arounds zit ook een extra maat
t.o.v. Beatles’ versie; kennelijk vond men tijdens het mixen dat die de vaart eruit
haalden en heeft men die eruit ge-edit. Als je goed luistert naar de LP-versie hoor
je dit ook. Ik denk wel dat dit verder dezelfde opname is die the Beatles gebruikt
hebben, want alles klinkt verder hetzelfde als op de plaat.
Ons optreden was een groot succes, volgens mij zongen we redelijk in tune. Mijn
voornemen is nu de vocalen er echt goed in te zetten, een instrument inspelen
hoeft niet voor dit nummer, en zingen is best leuk om te doen.

Achtergrond

She's Leaving Home is een lied dat in 1967 is uitgebracht door The Beatles op het
album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het lied
is voornamelijk geschreven door Paul McCartney,
maar Lennon hielp met de tekst in het refrein met
regels als “We sacrificed most of our lives / We gave
her everything money could buy / Never a thought for
ourselves....” Het lied gaat over een meisje dat op een
vroege ochtend weg loopt van huis. Het is één van de
weinige nummers waarop niemand van The Beatles
een instrument bespeelt. John Lennon en Paul
McCartney zijn de enige leden van The Beatles die
erop te horen zijn.
Paul McCartney las op een ochtend in een krant het
bericht over het dan 17-jarige meisje Melanie Coe
dat van huis weggelopen was. Toevallig had
McCartney haar drie jaar eerder ontmoet tijdens de
opnames van het Britse tv-programma Ready Steady
Go. Melanie Coe zelf heeft in mei 2008 een interview
gegeven aan de Britse krant Daily Mail.
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Op 17 maart 1967 werd in zes
takes het arrangement voor She's
Leaving Home opgenomen in de
Abbey Road Studios in Londen.
Dit arrangement was
gecomponeerd door Mike
Leander en niet door George
Martin. McCartney vroeg Leander om het arrangement te componeren omdat
Martin niet beschikbaar was vanwege andere werkzaamheden. Deze actie van
McCartney kwetste Martin. Het arrangement bestond uit viool, altviool, cello,
contrabas en harp.
Op 20 maart werden de zangpartijen van McCartney en Lennon opgenomen. Dit
gebeurde tweemaal om zo de suggestie te wekken dat er meerdere stemmen
waren.

Maandag 25-1-2016
Kunnen we hier gebruik maken van de varispeed truc? Dus voor de hoge delen
het geheel wat langzamer afspelen om het lager in te kunnen zingen? Dit
vandaag onderzocht. Zingen blijft een lastige opgave, dus kunnen we hier een
guide piano bijzetten? Kort antwoord: nee. Volgens Complete Scores zou dit stuk
in E staan, maar als je een piano daarin programmeert hoor je dat het iets off-key
is. Maar hoeveel? Versnellen of vertragen bij afspelen vertaalt zich door in de
midi partijen, dus dat schiet niet op. (Het lijkt dus dat er geen verschil zit tussen
de modi “varispeed and pitch” en “varispeed and MIDI”?!).

Recording sessies
Vrijdag 26 februari 2016 (13:00 – 17:30, inclusief theepauze)
Recording lead vocal, takes #1-28. Bedacht ineens dat je de pitch afwijking van
de wav-tracks zou kunnen bepalen door eerst in te zingen, en dan in Auto-Tune
te kijken hoeveel ik van de verwachte pitch afzit. Dan kun je eventueel een pitchshifter op de guide piano zetten, dan wel in de project setting de pitch van midi
instrumenten aanpassen.
• Take #1 (13:33) – Golden Age Project > SPL > Fireface. Verder geen enkele
maatregel genomen om de kamerverb te beheersen! Opstelling in erkertje
naast Macbook. SPL: gain = 34; low cut; S-red –7, comp –8, make-up gain +8,
EQ on, output gain +2.
• Take #2 (13:41) – gain = 36; no low cut, S-red –5, make-up gain +9; dichterbij
de mic/popfilter gezongen. Dit geeft een goed resultaat, S-reductie is goed,
niet overdreven, compressie ook prima. Wel hoor ik sterke “k” geluiden, door
een heftig proximity effect.
Auto-Tune opgestart, en vooral even gekeken naar de refreinen, waar Paul een
falsetto-achtig “she ---------“ zingt. Dit zou een G# moeten zijn volgens notatie; die
raak ik vrij goed, maar blijkt iets onder de G# te zitten als we op 440 Hz gestemd
zouden zijn. Maar hey! In Auto-Tune kun je die stemming ook aanpassen!
Met -28 cents krijg ik deze noot precies op de G#, we zijn dan gestemd op 433 Hz.

2

Het Auto-Tunen gaat dan verder als altijd, dus gewoon corrigeren naar de
lijntjes, handig!
Volgens mij klinkt het geheel ook iets sneller
dan het origineel, dus wellicht bij het mixen
straks iets vertragen. Het origineel duurt 3:13,
bij mij duurt het nu 3:38, maar dat is met de 6
maten extra. Gecorrigeerd hiervoor (naar
schatting 8,2 seconden) kom je dan op
ongeveer 3:30 uit. Om dit uiteindelijk naar
3:13 te krijgen zouden we de hele track later
zo’n 8% moeten versnellen (17 seconden op
een totaal van 210 seconden). Dit gaat echter al gauw als chipmunks klinken,
vermoedelijk moeten we het op hooguit 4% houden.
• Takes #3,4 (14:50) – zonder lowcut filter, nu lijkt het wel of het hele timbre
iets aan hoog verliest?! De rest van SPL is precies gelijk gebleven?
• Take #5 (14:56) – met lowcut, weinig verschil in laag in solo-stand, maar wel
degelijk wat meer transparantie in take #2. Heb sinds take #3 wel een
absorptie paneeltje links geplaatst, zou dat het zijn? Dan is reflectie dus nog
niet zo slecht!
• Takes #6,7 (15:00) – met lowcut, zonder paneel.
• Take #8 (15:03) – compressor –5, make-up gain +7; geen verschil. En nu gaan
we maar eens voor eggie! Telkens goed naar de frasering van Paul luisteren
en dan maar proberen dat aardig te treffen. Daarna gelijk Auto-tuning om te
kijken of ik er een beetje aardig op zit qua tuning. Werkt eigenlijk best goed
zonder guide piano. De eerste regel hebben we erop zitten!
• Takes #9 – 28 (15:16 – 15:34, en 16:37 – 17:13) – regel voor regel
erdoorheen; 5 regels van het eerste couplet (takes 9-10, 11-12, 13-16, 17-22,
23-28). De falsetto refreinen hou ik nog even van take #2 erin. Die zijn toch
gedubbeld door Macca dus daar komen we nog op terug.

Zaterdag 27 februari 2016 (15:45 – 17:45)
Recording lead vocal, takes #29 – 63.
Verder als boven, tweede en derde couplet.
• Takes #29 – 30 (15:52); Father snores . . .
• Takes #31 – 36 (16:09 – 16:14); picks up the letter . . .
• Takes #37 – 40 (16:24 – 16:26); standing alone . . .
• Takes #41 – 43 (16:39 – 16:40); she breaks down . . .
• Takes #44 – 47 (16:58); why would she treat us . . .
• Takes #48 – 50 (17:08); how could she . . .
• Takes #51 – 56 (17:27 – 17:29); Friday morning at . . . (Blooper: #Take
55.)
• Takes #57 – 59 (17:38); waiting to keep . . .
• Takes #60 – 63 (17:44); meeting a man . . .

Zondag 28 februari 2016 (21:00 – 22:30)
Recording lead vocal, takes #64 – 89. Laatste twee regels van Paul, en
reparaties van de turn-arounds (“she’s leaving home after living … “). Bij nader
inzien blijkt daar toch wel een hele nauwkeurige cadens in te zitten, die goed
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moet passen in de ritmiek van het orkest.
Dekselse Macca! Bovendien had ik take #2 met te
veel vibrato gedaan, en Paul houdt dat echt
minimaal, waardoor het ook meer dramatiek
krijgt.
• Takes #64 – 70 (21:07 – 21:08);
Something inside etc. Bloopers: takes
#64, 68, 69.
• Takes #71 – 74 (21:21 – 21:22); She’s
leaving home (coda)
• Takes #75 – 81 (21:43 – 21:51); She’s
leaving home after living alone etc, 2e
keer. Blooper: take #76.
• Takes #82 – 84 (22:00 – 22:01); She’s
leaving home after living alone etc, 1e
keer.
• Takes #85 – 89 (22:19 – 22:22); Something inside etc. Alle syllabi gaan
hier op de tel, behalve “denied” en “many” en dat was niet goed gegaan.

Zaterdag 2 april 2016 (15:00 – 18:00)

Double-tracking lead vocal, takes #1-36. SPL: gain = 35; low cut; S-red –5,
comp –8, makeup +9, EQ on, output gain +2. Alleen de refreinen, ik ga niet alles
double-tracken.
• Takes #1 – 14 (15:42 – 16:09)
o Takes #1 – 6; Falset 1e refrein; Take 3 – afgebroken.
o Takes #7 – 11; punch-ins falset
o Takes #12 – 14; She’s leaving home . . .
• Takes #15 – 23 (16:14 – 16:54); tweede refrein. Take #15 valse start,
Takes #16-18 compleet.
o Takes #19 – 21 punch ins falset,
o Takes #22 – 23 punch-in ‘she’s leaving home . . .’.
• Takes #24 – 34 (16:57 – 17:12); derde refrein
• Takes #35 – 36 (17:16 – 17:17); coda.
• Take #31; perfecte take geruïneerd door achtergrondgekraak! Take #34
lijkt dat ook te hebben??
Auto-Tuning (17:15 – 18:00). Nu Auto-tune ingesteld op –32 cents, zodat het
niet helemaal gelijk getrokken wordt met de eerste vocal takes. Ook niet heel erg
scherp op alles gelet, een beetje goed is ook goed.

Zondag 3 april 2016 (16:00 - )
Recording second vocal (John’s part), takes #1 - 19. Omdat ik hier wat meer
moeite met het laag heb, eerst geprobeerd de opname te doen terwijl de track
+3% sneller afspeelt in Varispeed. SPL-instellingen als boven.
• Takes #1 – 3 (16:12 – 16:14); compleet. Grappig resultaat, afspelen op 0%
brengt mijn stem dan omlaag zonder dat ik daar ademproblemen bij krijg,
wat eigenlijk heel authentiek is, omdat Lennon daar ook behoorlijk
sonoor laag zit. De lage E kan is nu redelijk strak halen.
• Take #4 (16:22); idem, maar nu op +4%. En ook beter op de timing letten.
Dit weer op 0% afgespeeld vind ik net iets te veel veranderd, maar klinkt
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weer wel goed op 1%! En de vraag is dan of dit ook niet beter is voor de
hele track? Solo-ing de takes en switchen tussen door levert desondanks
niet echt duidelijk hoorbare verschillen op. Dus ga dan toch voor 4% bij
de opnames.
• Takes #5 – 7 (16:34 – 16:37); eerste refrein.
• Takes #8 – 12 (16:39 – 16:43); tweede refrein
• Takes #13 – 15 (16:52 – 16:55); derde refrein
• Takes #16 – 19 (17:02 – 17:03); coda (bye bye)
Nu ik weer naar de Beatles luister raak ik ervan overtuigd dat Lennon ook
meezingt met falsetstem in de refreinen. Verder zijn de laag gezongen stukken
van John automatic double-tracked, met de double naar een kanaal gepand, lijkt
het.
Auto-Tuning. Varispeed weer naar 0% en Auto-Tune ertussen gezet. Nu moet ik
maar liefst 65% corrigeren om de pitch-tracking op de juiste toonhoogte te
krijgen, maar het klopt wel. Gek genoeg moet ik dan voor het corrigeren van naar
bijvoorbeeld B telkens een halve noot hoger aangeven.

Mixing sessies
Zaterdag 30 april 2016 (16:00 – 17:00)
Autotuning John’s vocal. Bij nader inzien de de-tuning toch weer naar –32 gezet.
Ik bleek gewoon iets te laag te zitten met inzingen! Hier en daar d.m.v. comping
de stukken gekozen die direct dichter bij de juiste noot zitten. De articulatie is
meestal wel goed.

Maandag 9 mei 2016 (21:30 – 22:30)
Editing vocals. Bip files gemaakt van Paul’s tweede stem, en John’s harmony
vocal. Multing van de secties. Vervolgens gezocht of ik op John’s partij met een
delay een soort tweede stem kon maken, een soort automatic double tracking
dus. Dit kanaal daarom naar twee bussen gestuurd, een die vrij sterk naar links
gepand staat, en een die het vertraagde signaal ontvangt plus het
oorspronkelijke, dus een submix bus voor John’s vocal. Een tape delay op de
eerste bus in achtsten springt naar 114 ms maar geeft een erg zwaar en dik
effect. Een sample delay op 114 ms (5027 samples) geeft een fraaier effect. De
submix bus vervolgens ook doorgestuurd naar een apart reverb kanaal, met
hierop een “grote zaal” default reverb (3.0s Long Reverb). Dit geeft een soort kerk
effect op de stem waardoor deze wat naar achteren verdwijnt in de mix maar wel
goed verstaanbaar blijft.
Daarna gezocht naar een ruisonderdrukker op de bus met het strijkkwartet.
Uiteindelijk een default gevonden die het aardig doet, “strong denoiser”
genaamd. Haalt de ruis er behoorlijk goed uit zonder het transparante al te zeer
aan te tasten.
Nu de vocalen nog beter in balans brengen, met compressie etc.

Donderdag 12 mei 2016 (22:30 – 23:30)

Balancing vocals. Channel insert op Paul’s lead vocal (male creamy lead vocal),
alleen het kanaal met de coupletten. Voor de multings met de refreinen een
aparte bus opgezet, die daarna naar de lead vocal bus stuurt. Gek genoeg levert
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de male creamy lead vocal direct op de lead vocal bus een delay op in de zang?
Afijn, nu komt de lead vocal prima door, met een platinum compressor (RMS), en
de beide stemmen van het refrein kunnen nu gelijktijdig worden geprocessed
met dezelfde EQ en compressie (VCA, peak). Dit gaat dan weer wel zonder delay.
Moet denk ik nog een klein beetje fader-riding doen want op het eind van het
refrein (she’s leaving home after living alone . . .) komt het toch ineens vrij hard
binnen.
Op de bus met het strijkkwartet ook nog een lichte EQ gezet (Bass Improve 01,
met de Q van de 2450 Hz op 0.39 ipv 0.1). De sends naar de reverb, die eerst op
de kanalen apart stonden, nu op deze “Strings”-bus gezet, maar daarbij ook
behoorlijk teruggeschroefd.
Door deze aanpassing is de “John” stem wat naar de achtergrond verdwenen,
logisch met zo’n bak reverb erop. Hier moet denk ik wat meer droog signaal bij.
Hot peaks heb ik niet, maar dat is met zo’n simpele mix ook niet onverwacht.

Zaterdag 14 mei 2016 (15:00 – 17:00)
Balancing vocals. De sends van de John-vocal iets beter georganiseerd, zodat ik
wat eenvoudiger droog signaal kan bijvoegen. Teven een compressor op de eindbus van deze track.
Beetje tweaken aan de hoeveelheid reverb2 (kerk-reverb), maakt ook enorm uit
voor het eindniveau in de mix!
Heel klein beetje flexen op John’s vocal voor de timing. Zat eigenlijk alleen beetje
fout in eerste deel, “sacrificed”, dat moet telkens op de downbeat, en dat deed ik
wat rommelig. Verder de “bye-bye’s” van John ietsje naar voren gehaald (30-50
ms) omdat ik het gevoel had dat ze iets te laat zaten. Vermoedelijk niet helemaal
waar, maar het klinkt nu wel iets mooier. Ook weer dezelfde controle op Paulvocal qua timing maar dat zit toch echt vrij goed.
De rest van de balansproblemen moet met riding-the-faders worden opgelost.
Paul: middelste couplet iets harder dan andere twee; in de refreinen klinkt het “
she ----“ wat zachtjes, terwijl het “she’s leaving home … weer vrij stevig
doorkomt. Een compressor lost dat niet op. John: komt vrij hard door op het “she
---“, maar verliest veel transparantie in het laatste stukje. Dat moet daar dus of
harder of meer droog signaal krijgen. Lukt aardig met alleen volume schuiven,
alleen het laatste refrein blijft John’s vocal wat op de achtergrond.

Zondag 15 mei 2016 (15:15 – 17:00)
Balancing vocals. Het toevoegen van droog signaal aan de John-vocal was lastig
omdat ik de sends op het droge kanaal naar de “dry”-bus op -7 dB had staan, en
de send van die bus stond al op 0 dB. Daardoor zag ik niet hoe ik dit kon
verbeteren. Dus de sends op de vocal track naar 0 dB, de send van de “dry” bus
naar de bus waar alle John-vocals samenkomen op -2 dB en de fader op -5 dB.
Het eindresultaat is dus dezelfde hoeveelheid droog in de eindbus, maar nu kon
ik in het laatste refrein het volume van -5 naar -3.4 dB optillen, zodat ik daar iets
duidelijker articulatie krijg.
Paul’s vocal hier en daar dippen en boosten met fader-riding. Een dip met name
in de openingsregel “… five o’clock …” en “silently closing …”; de k-klanken klonk
hier veel te hard. Het boosten weer vooral op sommige uitlopertjes om de laatste
nuances eruit te persen.
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Mastering. Varispeeding op +2% gezet, de standaard Maximiser – MMD als
insert op de “out 1-2” bus. Geen veranderingen in de settings aangebracht.

Overzetting naar Logic Pro X
Vrijdag 30 april 2021 (15:00 – 16:00)

De track overgezet naar Logic X. Dat ging zonder problemen, alle instellingen
worden keurig overgezet naar het nieuwe format. Alleen werd aangegeven dat
de Auto-tune insert ontbrak, terwijl de versie in Logic 9 op de Macbook deze
insert niet meer had, want dit is de bip-file met het Autotune effect erin
verwerkt, dus dat snap ik niet helemaal.
De reden om naar Logic Pro X te gaan was dat we inmiddels 5 jaar verder zijn en
op de luxe jubileum uitgave van Sgt Pepper in 2017 de schone stereo-opname
van het strijkorkest beschikbaar gekomen is. Zelfs twee takes, take 1 en take 6,
waarbij take 1 naar verluid gebruikt is voor de eindversie.
Deze beide takes geïmporteerd in Logic X, via mijn Apart cd-speler en S/PDIF.
Take 6 is duidelijk iets sneller dan take 1, en gaat dus snel asynchroon lopen.
Maar ook take 1 is iets sneller dan de illegale downloads die ik in 2015 gebruikt
heb. Daarom krijg ik de zang niet helemaal synchroon. Het enige dat ik kan doen
is multen en/of flextimen. Maar welke track(s): de zang of het orkest?
Nu ik die twee illegale tracks goed bekijk zie ik dat ze allebei wel “stereo” zijn,
maar vermoedelijk op beide kanalen hetzelfde signaal. De Take 1 Sgt Pepper cdtrack is ook stereo, maar heeft ook duidelijk ander signaal op beide kanalen. Ik
had toen dus de beide tracks beter eerst in mono kunnen splitsen, dat had weer
een bak ruis gescheeld!
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Ik ga eerst eens proberen of ik de nieuwe orkest-track kan flextimen, met de
illegale visueel als baken. Want daarop heb ik immers mijn zang gedaan, met een
flow die daar goed op paste. Dat wordt lastiger wanneer ik de zang ga multen en
proberen te synchroniseren. Je kunt de track inzoomen tot je de golven goed ziet
en dan kun je elke beat een klein beetje aanpassen aan de illegale. Gaat prima, en
is onhoorbaar. Opschieten doet het niet, vandaag tot maat 16!
Waarom die illegale takes iets langzamer zijn dan de Sgt Pepper original is
intrigerend. In het digitale tijdperk zou dat niet meer kunnen. Maar die illegale
zijn waarschijnlijk zogenaamde “control room copies”, die gemaakt zijn tijdens
het beluisteren over de control room monitoren. Het zijn dus geen exacte
kopieën van wat er in de eindmix en mastering gebruikt is; vermoedelijk zijn die
toen toch op iets andere snelheid afgespeeld.

Woensdag 5 mei 2021
Weer een stukje gedaan, maar het schiet niet echt op, zit nu rond maat 40 terwijl
het naar 160 gaat!

Woensdag 12 mei 2021 (22:00 – 23:00)
Flextimen afgemaakt, nu veel minder ingezoomd om de golfpatronen gelijk te
krijgen, het is op sommige delen gewoon erg moeilijk te zien. Na maat 40 raakte
ik ook het spoor een beetje bijster. Dus meer uitgezoomd, en grosso modo visueel
telkens de track iets opschuiven. Als je het heel bescheiden doet verspringt het
ook niet van kleur. Het laatste stuk was nu ook veel sneller klaar en het gaat er
ook niet om dat het op de milliseconde gelijk zit met de oude track, het moet
vooral goed in de cadens van de zang vallen.
Daarna de signaal routes iets vereenvoudigd naar mijn laatste inzichten. Dus niet
meer gebruik gemaakt van een aparte stereomix bus, maar de relevante tracks
direct naar Stereo Out gestuurd. Ook de automatisering op de lead vocal leek niet
meer te kloppen of noodzakelijk, die eruit gehaald. Daarvoor in de plaats een
Fairchild 660 op de couplet delen. De cd-track –4 dB met een Gain-insert, maar ik
zit nog steeds niet op 6 dB headroom! Dus de vocalen moeten ook opnieuw in
balans gebracht worden. Tja, zo zit je toch de hele track weer opnieuw te mixen!

Maandag 31 mei 2021 (21:00 – 22:15)

Mixing. Duurde weer even voordat ik doorhad wat ik vorige keer met de
verschillende zang tracks had gedaan. Zo zie je maar hoe nuttig een duidelijk mix
sheet kan zijn, dat had me nu veel tijd en trial & error gescheeld! Maar nu klopt
het weer aardig. De reverbs zijn goed doorgekomen bij het overzetten, klinken
nog prima. Ook de delay op John’s partij zit nog prima (hard links). Wel zitten
schuiven aan het stereobeeld, en natuurlijk dit keer getracht de headroom op –6
dB te houden, bijvoorbeeld door het orkest direct –4 dB te geven via Gain.
Heel ingewikkeld is het natuurlijk niet met twee stemmen en een strijkorkest
track. Op alle stemmen een laag-af single-band EQ vanaf 100 Hz. Op de
coupletten alleen een Fairchild met RH-Chesty Vocal insert. De dubbel-partijen
van Paul in de refreinen nu iets meer uit elkaar gehaald (ze gingen naar 1 bus
met dus dezelfde EQ, compressie voor beiden). Op de dubbels de Channel EQ
vervangen door Pultecs MEQ5 met complementaire EQs en het volume van de
dubbel 1.5 dB lager. Beide wel naar +15 panning (dus niet stereo pannen).
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Op de John-bus zat een volume automatisering, maar die vond ik nu niet meer
nodig. Eigenlijk klinkt het overal prima. De send naar een “dry” bus blijft nuttig,
erin gehouden.
In de refreinen de Paul en John stemmen uit elkaar gepand (±15), dat komt ook
de verstaanbaarheid van beide ten goede.
Nu nog eens luisteren over de monitoren voor de beste mastering insert-keten.

Zaterdag 5 juni 2021 (12:00 – 14:30)
Mixing. Over de KRK monitoren, en met de mastering channel er al op. Een soort
mixbus compressie dus, want het is de Final Ballad Master Wide met
Multipressor en AdLimit.
De Paul-stem is iets te schel, dus hier een Pultec MEQ-5 op met een boost op 500
Hz en een dip op 3 kHz. Tevens een De-esser erop voor de hele schelle S-klanken.
De standaard van Logic (De-esser 2) werkt heel goed, ingesteld op ±5 kHz.
Daarna de complemetaire EQ op de dubbels in de refreinen bijgeregeld. Effect
subtiel maar hoorbaar.
MEQ-5 instellingen op Paul’s dubbel:
Stem
Paul-refrein
Paul-dubbel

Peak
500 Hz, +1
1 kHz, +2

Dip
1.5 kHz, –4
500 Hz, –3

Peak
3 kHz, +2
5 kHz, +2

John stem. Ik kan niet meer terugvinden waarom ik indertijd multing gedaan
heb met deze track; ik vermoed om sommige passages iets te verschuiven in de
tijd, niet omdat ze anders moeten klinken. Inmiddels staan de inserts and sends
voor beide exact gelijk ingesteld, dus het kan net zo goed weer een enkele track
worden. Ik hoor ook niet waarom die onderdelen anders zouden moeten
doorkomen. Alleen het ‘bye bye’ dreigt wat minder hoorbaar te worden, maar
dat hoort ook een beetje bij de mix. Bovendien is die multing niet alleen voor dat
deel gedaan.
Wat ik wel begrijp is de send van een ‘droog’ signaal om de stem hoorbaar te
houden in de mix. Vermoedelijk kan dat ook ingesteld worden in de reverbs (mix
droog/nat), maar ik laat het maar zo. De delay moet inderdaad hard-links
gepand blijven voor een grappig effect.
De beide sends naar reverb en delay stonden pre-fader ingesteld! De send naar
‘dry’ post-fader. Niet logisch denk ik nu, allen kunnen pre-fader, dan kunnen ze
ook naar –∞.
Verder stond er voor beide multing tracks een send naar bus 8, die alleen maar
weer doorstuurde naar bus 2 (reverb). Ook overbodig, want dan kun je net zo
goed direct naar bus 2 sturen! Om dat simpeler te regelen, van bus 8 een
‘summing’ bus gemaakt, en hiervandaan alle sends naar reverb, delay en droog,
zodat diezelfde sends van de beide individuele tracks eraf kunnen. Vervolgens
van daaruit naar de submix bus “Vocals John”. Terwijl ik dit controleer valt me
op dat de “dry” mixbus eigenlijk niks meer doet en dat is ook logisch! Want de
summing bus fungeert nu al als droog signaal! Dus de send naar ‘dry’ kan er ook
af. Nu kun je de balans tussen droog en reverb simpel regelen met de bus 8-fader
(versus de reverb-fader).
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Mastering. Aanpassingen aan de default insert: Multipressor output 0 db (was –
2.4); AdLimit gain 6.5 dB (was 6.0 dB). En dan heb ik nog steeds 1.5 dB
headroom!

Zondag 6 juni 2021 (12:00 – 13:00)

Terwijl ik de mixsheet maak valt me op dat er op de John-vocal bus 11 nog een
hele lichte compressie stond. Nergens voor nodig, eraf gehaald. De hoog-af EQ op
deze bus ietsje aangezet (vanaf 5 kHz naar 4 kHz en van –2.4 naar –3.0 dB).
Verder stond de Paul-verb op 0 dB en viel me gisteravond op dat daardoor de
stem wel iets te veel hoorbaar begon te galmen. Er stond kennelijk ooit een 1.5s
Piano Warmth op die vervangen is door de 2.3s Clean Room. Deze insert nu
standaard erin, met de fader op –3.7 dB, daarmee klinkt de lead vocal inderdaad
iets meer up-front terwijl er toch duidelijk galm op zit.

Mixsheet
Het uiteindelijke arrangement bestaat uit 6 audiotracks, 4 mixbussen en 3
effecten. Kanalen/bussen naar de Stereo Out Mastering Bus zijn met blauwe
achtergrond weergegeven. Mixbussen die naar andere bussen sturen in oranje.
Ik kom eigenlijk nu pas op het lumineuze idee om gewoon een snapshot te
maken van de mixing desk met finale fader instellingen! Werkt natuurlijk 10x
sneller dan alles opschrijven. Zie folder.
Track

Source (instr, mic, etc.)

Paul – verses (mono)

Golden Age Project R1 mk3 >
SPL Channel One > Fireface

0

Paul – refrains (mono)

Golden Age Project R1 mk3 >
SPL Channel One > Fireface
Golden Age Project R1 mk3 >
SPL Channel One > Fireface
Golden Age Project R1 mk3 >
SPL Channel One > Fireface
(recorded at +4% varispeed)
Golden Age Project R1 mk3 >
SPL Channel One > Fireface
(recorded at +4% varispeed)
Take #1, Sgt. Pepper’s 50th
Anniversay edition
John 1 & John 2

+15

Paul – refrains, double
(mono)
John – multing 1 (mono)
John – multing 2 (mono)
String orchestra (stereo)
Bus 8 – John Sum
(mono)

Pan

+15

Low-cut > Fairchild 660 > De-Esser >
Pultec MEQ-5; send to bus 1 > Output
Bus 10
Low-cut > Pultec MEQ-5; send to bus
1 > Output Bus 10
Low-cut > Pultec MEQ-5; send to bus
1 > Output Bus 10
Prefader-send to Bus 8 (John Sum);
No output
Prefader-send to Bus 8 (John Sum);
No output

0

Gain –4 dB; Stereo Out

0

Post-fader send to Bus 2 (John Verb);
Pre-fader send to Bus 12 (John Dly);
Out to Bus 11
Stereo Out

Bus 10 – Vcls Paul
(stereo)
Bus 11 – Vcls John
Bus 12 – John Dly

All Paul-tracks

Bus 1 – Paul Verb

All Paul-tracks (post-pan)

0

Bus 2 – John Verb

Bus 8 (post-fader)

0

All John-tracks
Bus 8 (pre-fader)

Processing

0
–15
–64

Channel EQ; Stereo Out
SampleDelay (114 ms) > Out to Bus
11
SpaceDesigner (2.3s Clean Room);
Stereo Out
SpaceDesigner (3.0s Long Reverb);
Stereo Out
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