
Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

49

Digital versus Analog în muzicalul  „Personajele evadează“ / 
Digital versus Analog in the Musical Show “Escape Characters”

Eugen Dan DRĂGOI

Facultatea de Arte a Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, România / Faculty of Arts of the “Lower Danube” 
University, Galați, Romania.

eugendandragoi@yahoo.com; Eugen.Dragoi@ugal.ro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REZUMAT 
Articolul tratează conceptele și practicile muzical-
artistice și tehnice care stau la baza realizării și 
producerii spectacolului muzical „Personajele 
evadează“. Sunt vizate deopotrivă aspectele educative, 
de formare și dezvoltare a capacităților artistice de 
comunicare, fiind vorba de primul musical din România 
jucat exclusiv de elevi.  
 
Cuvinte Cheie 
Sound design, Melodyne, Samplitude, Sonar, Reason, 
Trillian, Omnisphere, Native instruments, instrumente 
virtuale, analog, digital. 
 
INTRODUCERE 
„Muzica este alcătuită din sunete, dar sunetele în sine nu 
sunt muzică, ci numai suportul material al muzicii. 
Muzica este rezultatul unor combinații de sunete 
încorporând melodie, ritm și armonie și implicând în 
construcția ei fenomene de natură variată: control mental, 
act respirator, fonațiune, cutie de rezonanță, ritm, 
melodie, armonie, afectivitate etc.“ (Popescu-Mihăești,  
1998). „Omul, cel ce a creat tonul care vibrează constant, 
l-a înălțat din adâncul inert al lumii sale înconjurătoare de 
materie crudă la lumina conștiinței sale sau, poate l-a 
coborât din sfera divină“ (Celibidache, 2012). Muzica a 
reprezentat dintotdeauna o oportunitate generoasă de a 
îmbina harul creatorilor și al interpreților cu 
disponibilitatea publicului. „Sensibilitatea la muzică se 
manifestă de la vârsta cea mai fragedă, ocupă un loc 
evident, central, în orice cultură și s-a născut probabil în 
același timp cu specia noastră“ (Sacks, 2009). În același 
timp producția concertelor și spectacolelor a creat 
numeroase oportunități pentru domenii aparent fără 
legătură cu actul artistic dar în realitate cu un impact 
determinant în reușită. Domeniul informaticii nu face 
excepție. Apariția și dezvoltarea lumii digitale, virtuale, 
care tinde să acapareze cât mai mult atenția lumii reale, 
se dovedește un partener important în creația muzicală 
modernă. Ea reprezintă posibilitatea renașterii sunetului 
în sine însuși, implozie care are menirea să reconfigureze 
întreaga creație muzicală.   
 
 
„PERSONAJELE EVADEAZĂ“, 
UN SPECTACOL ÎNTRE DOUĂ LUMI 
 Încă de la început precizăm că spectacolul 
„Personajele evadează“ are la bază provocarea și 
conflictul, pornind de la concepție și până la gongul final 
al premierei, care a avut loc la Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini“ din Galați, 29.01.2015. Provocarea concepției o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The article approaches the notions and musical-artistic 
practices, which underlie the making and production of 
the musical “Personajele evadează” (The Characters 
Escape). It also focuses on aspects concerning education, 
training and the development of the artistic 
communication skills, as it is the first musical in Romania 
played exclusively by pupils.  
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INTRODUCTION 
“Music is made of sounds, however, sounds themselves 
are not music, but only the material support of music. 
Music is the result of some combinations of sounds, 
incorporating melody, rhythm and harmony and implying 
varied phenomena: mental control, breathing, phonation, 
resonance chamber, rhythm, melody, harmony, 
affectivity etc.” (Popescu-Mihăești, 1998). “Man, the 
creator of the constantly vibrating tone, raised it from the 
inert depths of its surrounding world of raw matter to the 
light of his consciousness or, maybe, brought it down 
from the divine realm” (Celibidache, 2012). Music has 
always been a good opportunity to interweave the 
creators’ and the performers’ talent with the readiness of 
the audience. “Sensitivity to music appears at a very 
tender age, it holds an obvious, central position in any 
culture and it was probably born at the same time with 
our species” (Sacks, 2009). Additionally, the production 
of concerts and shows has created many opportunities for 
areas apparently unrelated to art, but actually crucial for 
its success. Informatics is one of them. The appearance 
and development of the digital, virtual world which tends 
to capture more and more the attention of the real world 
proves to be an important partner in the modern musical 
creation. It represents the possibility of the rebirth of the 
sound in itself, an implosion meant to reconfigure the 
entire musical creation.   
 
 
“PERSONAJELE EVADEAZĂ“, 
A SHOW BETWEEN TWO WORLDS 
We clearly state from the very beginning that the show 
“Personajele evadează“ is based on challenge and 
conflict, from its conception up to the final gong of the 
premiere which took place at “FaniTardini” Theatre in 
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reprezintă o temă extrem de actuală: Transformarea 
ecranului, fie el de televizor, tabletă, telefon etc. în doică 
digitală, deoarece părinții sunt prea ocupați pentru a-și 
permite să fie preocupați de propriii copii. 
Pe scurt, o clasă de elevi din viitorul nu foarte îndepărtat 
se teleportează într-o bibliotecă-muzeu unde li se prezintă 
ultima carte de povești din lume, („un dispozitiv 
conținând o informație de câțiva Kilobyte, acționat 
mecanic, prin întoarcerea unei foi de mărime 
variabilă…“). Elevii sunt îndemnați de profesoară să 
citească poveștile dar refuză, considerându-le primitive și 
fără informații concludente specifice lumii moderne. 
Dispozitivul de teleportare se defectează și sunt obligați 
să rămână o perioadă în bibliotecă. În scena următoare 
este prezentată publicului lumea personajelor din povești, 
aflate pe cale de dispariție (pentru că părinții nu le mai 
citesc copiilor povești), hotărâte să evadeze din carte, 
pentru a nu dispărea cu totul în uitare. Personajele 
renunță la propriile conflicte și, într-un efort comun, 
reușesc să îi atragă pe copii în interiorul cărții, învățându-
i ce înseamnă imaginația, speranța, jocul, de fapt ce 
înseamnă adevărata copilărie. Spectacolul a obținut 
trofeul festivalului Global Education Festival, Sanremo 
(Italia), 2015, la secțiunea Musical. 
  
Principalele provocări: 
• Interpreții spectacolului erau exclusiv membrii 
grupului de copii „Voces“ (17 eleve cu vârste între 8 și 
16 ani, și un elev de 7 ani); 
• Piesele muzicale trebuia să fie distribuite 
grupului, evitând pe cât posibil separarea copiilor în 
soliști și cor, în roluri principale și roluri secundare 
(pentru a evita discuțiile între părinți); 
• Copiii, în bună parte soliști de muzică ușoară, cu 
voci puternic individualizate, trebuia să sune bine 
împreună (partituri pe 3-6 voci în funcție de specificul 
fiecărei piese în parte); 
• Muzica trebuia să fie cât mai variată ca genuri și 
stiluri (jazz, ethno-pop, slow, hip-hop) pentru a pune în 
evidență flexibilitatea grupului și pentru a acoperi o arie 
cât mai largă a preferințelor muzicale; 
• Trebuia realizate două variante de spectacol, una 
de 60 de minute pentru publicul român și una de 30 de 
minute pentru GEF (conform regulamentului 
concursului) – proza a fost titrată în italiană; 
• Fiindcă nu am avut posibilitatea financiară să 
contractăm o firmă care să asigure sunetul spectacolelor 
din România, a trebuit să folosim 18 headset-uri de la 
diverse instituții, având caracteristici și performanțe 
diferite, dar care trebuia să sune cât mai bine împreună 
(balans, gain, eq, etc.); 
• Coregrafia spectacolului, semnată de Oana 
Elena Rusu, presupunea un efort fizic uriaș din partea 
copiilor – unora dintre ei li se modifica poziționarea 
headset-ului în timpul dansului și trebuia schimbat 
sunetul din mixer; 
• Decorul, fiind conceput pentru deplasare, era 
minimal, iar spațiul și timpul celor două lumi trebuia 
sugerat prin lumină și prin sunet (atât prin sonorizarea din 
timpul spectacolului cât și prin sound design); 
• Având în vedere deplasarea copiilor pe toată 
scena, conform partiturii coregrafice, era important ca, la 
cele câteva replici muzicale solistice, panoramarea să fie 

Galați on the 29th of January 2015. The challenge of the 
conception is represented by a current topic: the 
transformation of the screen, whether it is the screen of a 
TV, tablet or phone, etc. into a digital nanny, as parents 
are too busy and fail concern in their own children. 
 In short, a class of pupils from the not-too-
distant future is teleported to a museum-library where 
they are introduced to the last storybook in the world (“a 
device containing some Kilobytes of information, 
mechanically operated by turning some variable-size 
page…”). Pupils are urged by the teacher to read the 
stories but they refuse, thinking that the stories are 
primitive and devoid of any conclusive information 
specific to the modern world. However, the teleporting 
device breaks down and they are forced to remain for a 
while inside the library. The next scene brings forth the 
world of story characters which are on the verge of 
becoming extinct (because parents no longer read stories 
to their children), determined to escape from the book 
and thus avoid complete disappearance into oblivion. The 
characters put aside their own conflicts and, by joining 
their forces, they succeed in luring the children inside the 
book, teaching them what imagination, hope, game, 
childhood really are. The show won the trophy of Global 
Education Festival, Sanremo (Italy), 2015, in the 
Musichall section. 
  
Main challenges: 
• The performers were exclusively members of 
“Voces” children group (17 girls, aged 8 - 16 and a 7-
year old boy); 
• The songs had to be distributed to the group, 
avoiding, as much as possible, dividing the children into 
lead singers and choir, into leading roles and supporting 
roles (in order to avoid disputes between the parents); 
• The children, mostly soft music soloists, having 
highly individualised voices, had to sound good together 
(3-6 voices scores, according to the specificity of each 
piece of music); 
• Music had to be as varied as possible in terms of 
genre and style (jazz, ethno-pop, slow, hip-hop) in order 
to emphasise the flexibility of the group and to cover as 
many music preferences as possible; 
• We had to make two versions of the show, a 60-
minute one for the Romanian audience and a 30-minute 
one for GEF (according to the contest regulation) – the 
prose was titled in Italian; 
• As we did not afford to contract a company for 
providing the sound gear of the shows in Romania, we 
had to use 18 headsets from various institutions, with 
different characteristics and performances, but which 
were supposed to sound as good as possible together 
(balance, gain, eq, etc.); 
• The choreography of the show, signed by Oana 
Elena Rusu, required a huge physical effort on the part of 
the children – for some of them the headset position 
would change during the dance and the sound needed 
corrections from the mixing board; 
• The stage setting, being designed for travel, was 
minimal, therefore the space and time of the two worlds 
had to be suggested mostly through light and sound (both 
by the sound of the show and by sound design); 
• Given the children’s movement over the entire 
stage, according to the choreography, it was important 
that the panning for the few solo lines of the children was 
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bine determinată în conștiința publicului pentru a face 
legătura dintre vizual și auditiv (ceea ce presupunea 
mixajul la cel puțin 4 mâini); 
• Trecerea de la replicile vorbite la cele muzicale 
trebuia gradată pentru a nu fragmenta spectacolul; 
• Cu excepția unei singure piese, am fost nevoit să 
scriu și versurile pieselor, ceea ce a asigurat legătura între 
momente dar a presupus un efort suplimentar 
considerabil; 
• Muzica spectacolului a fost inclusă în repertoriul 
grupului, pe măsură ce piesele erau gata, cu mult timp 
înaintea realizării scenariului (ideea primei piese, care a 
dat numele întregului spectacol, a constituit punctul de 
plecare pentru scenariul realizat de regizorul 
spectacolului, Radu Horghidan). 
Am considerat încă de la prima piesă că spectacolul 
trebuia să fie o creație originală nu doar din punct de 
vedere muzical-artistic, ci și tehnic. Totodată procesul 
realizării lui era un bun prilej de studiu atât pentru mine 
cât și pentru studenții mei de la Facultatea de Arte a 
Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, pasionați de 
disciplina informații muzicale pe computer. 
Pentru muzica spectacolului am folosit următoarele 
programe, cu licență de producător:  
• Finale 2014 - pentru realizarea partiturilor care 
au fost utilizate la repetiții; 
• Sonar X3 Producer – platforma principală pentru 
negative, cu Reason 8 și Melodyne Editon rewired; 
• Native Komplete 9 Ultimate, Omnisphere și  
Trillian – ca instrumente virtuale; 
• Samplitude ProX Suite – pentru sound-design, 
imprimări, mixaj și master, dar și pentru unele 
instrumente virtuale (versiunea suite vine cu 70 Gb de 
samplere și instrumente) și pentru extensia „Elastique“ 
utilizată în unele cazuri atât pentru corectarea intonației, 
cât și pentru modificarea unor mostre de sunet din 
colecțiile Sonar și Samplitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Imprimare voci ansamblu/individual - 
(Samplitude) 

 
Instrumentelor virtuale le-am adăugat mai multe track-uri 
cu imprimări ale unor instrumente reale, pentru a da mai 
multă naturalețe sunetului. Ne-am propus încă de la 
început să creăm un tipar al contrastului subtil dintre 
lumea poveștilor și lumea informatizată, elementul de 
legătură care pendulează între cele două lumi fiind 
copilul, capabil să se adapteze și la una și la cealaltă.  
Pentru sugerarea lumii poveștilor am folosit instrumente 
sintetizate eterate, iar pentru lumea modernă am folosit 
instrumente acustice distorsionate. Fiecare dintre cele 
două lumi are propriul conflict.  
Pe de o parte, lumea modernă are la bază conflictul între 
elevi (reticenți la tot ce înseamnă abaterea de la realitatea 
„oficială“) și profesoară (care le propune elevilor o 
experiență de umanizare, la granița legii educației 

clearly delineated in the mind of the audience so as to 
make the connection between the visual and the acoustic 
(which required 4-hand mixing at least); 
• The passage from spoken lines to sung lines had 
to be made gradually to avoid fragmenting the show;  
• Except for one piece, I also had to write the lines 
of the pieces, ensuring the connection between the 
different moments, but implying, at the same time, a 
considerable additional effort; 
• The music of the show was included in the 
repertoire of the group as the pieces were ready, long 
before the making of the script (the idea of the first piece 
of music, which gave the name to the entire show, 
represented the starting point for the script written by the 
director of the show, Radu Horghidan). 
From the first piece, I considered that the show had to be 
an original creation, not only musically and artistically, 
but technically as well. At the same time, its making was 
a good opportunity for study, both for me and for my 
students from the Faculty of Arts within “Dunărea de 
Jos” University of Galați, fond of computer music.  
 
For the music of the show, I used the following software, 
with producer license:  
• Finale 2014 – for making the scores used in the 
rehearsals; 
• Sonar X3 Producer – main platform for 
negatives, with Reason 8 and Melodyne Editon rewired; 
• Native Komplete 9 Ultimate, Omnisphere and  
Trillian – as virtual instruments; 
• Samplitude ProX Suite – for sound-design, 
recordings, mixing and mastering, as well as for some 
virtual instruments (the suite version comes with 70 Gb 
samplers and instruments) and for the Elastique extension 
used in some of the cases for correcting the intonation, as 
well as for modifying certain sound samples from the  
Sonar and Samplitude collections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Voices recorded together/individually - (Samplitude) 
 
We added several tracks of real instrument recordings to 
the virtual instruments, in order to give a more natural 
feeling to the sound. From the beginning, I was intent on 
creating a pattern of the subtle contrast between the 
fantasy world and the computerized world, the 
connective element, which swings between the two 
worlds, being the child able to adapt to one as well as to 
the other.   
In order to portray the fantasy world I used ethereal 
synthesised instruments and for the modern world I used 
distorted acoustic instruments. Each of the two worlds 
has its own conflict.  
On the one hand, the modern world is faced with the 
conflict between the pupils (reluctant to anything that 
means a deviation from the “official reality” and the 
teacher (who suggests to the children a humanising 
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moderne, lege bazată pe informație pură, verificată și 
omologată).  
Lumea poveștilor, pe de cealaltă parte, este marcată de 
conflictul dintre personajele pozitive și cele negative, 
care cu greu reușesc să își stăpânească impulsurile, chiar 
și în condițiile în care se află de aceeași parte a baricadei.  
 
INSTRUMENTE-PERSONAJE 
Pentru a sugera diversele conflicte am încercat, în muzica 
de tranziție (de la piesa muzicală la proză și invers) să 
dau instrumentelor muzicale de prim plan, alura unor 
personaje, atât din punctul de vedere al sonorității, cât și 
din  perspectiva liniei melodice pe care o cântă. Am 
eliminat din start citatul muzical din ecranizările 
diverselor povești din motive lesne de înțeles și mi-am 
concentrat atenția asupra sonorității personajului. De 
exemplu, la scena în care Mowgli fură tableta unui copil 
din lumea modernă pe care o predă mamei vitrege a 
Albei ca Zăpada, pentru a o vrăji, contrabasul îl 
întruchipează pe Mowgli iar trompeta, cu surdină, o 
întruchipează pe vrăjitoare. „Dialogului“ celor două 
instrumente, ușor distorsionate pentru a sugera prezența 
lor în lumea modernă, li se suprapune o muzică de jazz, 
slow, cu elemente electronice, pentru a crea un contrast 
cu starea de tensiune a elevilor moderni, speriați că 
profesoara a dispărut și stația de teleportare nu mai 
funcționează.  Am întărit credibilitatea instrumentelor-
personaje plasându-le într-un cadru spațio-temporal 
definit de diverse elemente de sound design. Același 
lucru l-am făcut și cu personajele reale, adăugând, ca 
fundal al momentelor de proză, elemente subtile de sound 
design, dar și diverse efecte la mixajul în timp real, 
menite să sugereze și mai bine profilul personajului. 
Totodată am încercat să fixez în memoria auditoriului 
temele muzicale ale spectacolului conferind muzicii de 
tranziție rolul de anticipa sau comenta temele respective.   
 
DE LA ARMONIE LA ARMONICE,  
DE LA MUZICĂ LA SOUND DESIGN 
Istoria stilurilor muzicale cunoaște, în zilele noastre, o 
puternică individualizare în modul de manifestare 
muzicală, deși, dacă privim fenomenul în ansamblu, 
asistăm la o stagnare a „progresului muzical“, lipsa 
avangardei fiind evidentă, cel puțin la nivelul promovării 
ei. Cred că este evident faptul că digitaliza-
rea/virtualizarea este cea mai modernă cale de separare a 
indivizilor și înrolarea lor într-o lume standard, care poate 
fi ușor „cadențată“ de impulsuri emoționale, exprimate 
prin „anunțuri“ sonore, iconice și gestuale. De multe ori 
și manifestările cele mai naturale, precum râsul, admirația 
sau dezamăgirea, la copiii consumatori de produse 
mediatice actuale, sunt standardizate, schematizate și 
secularizate („UAU!“, „My God!“ etc.). 
Această separare a omului informatizat, manifestată la 
nivel global, afectează și substanța muzicală. Asistăm tot 
mai mult la mutarea accentului în muzica modernă de pe 
armonie („comuniunea sunetelor“) pe armonice 
(individualizarea sunetului, particularizarea narcisistă a 
acestuia), obținute fie prin supraimpresiune, fie prin 
sinteză, fie prin modificarea digitală (distorsiune, 
egalizarea frecvențelor etc.). Dacă în trecut era absolut 
necesară comunicarea compozitorului cu dirijorul și cu 
interpreții, pentru a face muzică, astăzi calculatorul 
(Virtual Sound Technology instruments) este capabil să 
cloneze ansambluri/soliști de pe tot mapamondul, 

experience, at the border of the modern education law, 
based on pure, strictly verified and approved 
information).  
The fantasy world, on the other hand, is marked by the 
conflict between the positive and the negative characters, 
which have difficulty in containing their impulses, even 
when they are on the same side of the barricade.  
 
CHARACTER-INSTRUMENTS 
In the transition music (from the musical piece to prose 
and vice versa), as a way of suggesting the different 
conflicts, I tried to lend to the foreground musical 
instruments the air of certain characters, both in terms of 
sonority and of the melodic line they sing. From the start, 
I eliminated the music quotes from the screened tales and 
I focused on the sonority of the character. For instance, in 
the scene in which Mowgli steals the tablet of a child 
from the modern world and hands it down to Snow 
White’s stepmother to put a spell on it, the double bass 
embodies Mowgli and the trumpet mute embodies the 
witch. The “dialogue” between the two instruments, 
slightly distorted to suggest their presence in the modern 
world, is overlapped by slow, jazz music, with electronic 
elements, creating an effect of contrast with the tension 
of the modern students, frightened that their teacher has 
vanished and the teleportation machine is not working. I 
made the character-instruments more credible by placing 
them in a setting defined by various elements of sound 
design. I did the same with the real characters, adding, as 
a background to the prose episodes, subtle elements of 
sound design, as well as various effects, to the real time 
mixing, meant to shape the profile of the character. At the 
same time, I tried to root the musical themes of the show 
in the memory of the audience, giving to transition music 
the power to anticipate or to comment on the respective 
themes.   
 
FROM HARMONY TO HARMONICS – FROM 
MUSIC TO SOUND DESIGN 
Nowadays, the history of music styles undergoes a strong 
individualisation of the musical manifestation, although, 
if we think the phenomenon through, we face with a 
stagnation of the “musical progress”, the absence of the 
avant-garde being obvious, at least in terms of its 
promotion. I believe that digitalisation/virtualisation is 
the most modern way of drawing people apart and 
enrolling them in a standard world to which rhythm can 
be easily added by means of emotional impulses, 
expressed through standard sonorous, iconic and gestural 
announcements. Most of the time, for children nowadays 
- consumers of the current media products, even the most 
natural manifestations, such as laughter, admiration or 
disappointment, are standardised, schematized and 
secularized (“WOW!“, “My God!“, etc.). 
This global isolation of the computerised individual 
affects the musical substance as well. We see more and 
more how in modern music stress moves from harmony 
(“communion of the sounds”) to harmonics (the 
individualisation of the sound, its narcissistic 
particularisation), achieved either by over-recording, 
synthesis or digital modification (distortion, equalisation 
of frequencies, etc.). If in the past the communication 
between the composer, the conductor and the performers 
was absolutely necessary in order to make music, today, 
the computer (Virtual Sound Technology instruments) is 
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punându-le la îndemâna compozitorilor, care uneori nici 
nu mai trebuie să aibă o bună cunoaștere a fenomenului 
muzical, ci le este suficientă „intuiția“ și abilitatea de a 
utiliza tehnologia. Atenția s-a mutat de pe muzică pe 
sunet, căutându-se soluții tehnice unice, adevărate 
amprente, (impulsuri) care să stimuleze memoria afectivă 
a consumatorilor, de cele mai multe ori în detrimentul 
stimulării gândirii. Internetul abundă în tutoriale privind 
obținerea diferitelor combinații tehnice de producere a 
sunetului digital. S-a ajuns, practic, la digitalizarea 
compozitorilor. Justificarea principală a acestei implozii a 
muzicii în propriile resurse sonore o reprezintă aspectul 
material și cel al vitezei de realizare. Muzica reală, făcută 
cu muzicieni, a devenit apanajul producțiilor cu buget 
mare, care are potențialul recuperării investiției și 
profitului pe măsura dimensiunii proiectului (una dintre 
cele mai mari producții muzicale europene - musicalul 
„Notre Dame de Paris“ – a fost prezentată publicului cu 
negative și nu cu orchestră).)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Negativ Piesă (Sonar Platinum, trial update) 

 
Spectacolul „Personajele evadează“ încearcă să fie un 
manifest pentru regăsirea echilibrului între cele două 
emisfere cerebrale, între intelect și emoție, pornind de la 
educarea copiilor noștri pentru munca în echipă, în 
comuniune, singurul aspect care le formează demnitatea, 
respectul de sine și de semeni, ceea ce presupune 
conștientizarea rolului în comunitate.  
În acest sens am adăugat muzicii elemente de sound 
design preluate atât de la imprimările din studio cât și de 
la repetiții (am utilizat un Tascam DR-100MKII), uneori 
fără a-i avertiza pe copii, pentru a obține autenticitate și 
naturalețe a sunetului (șoapte, râsete, zgomote de fond, 
dezamăgire și bucurie colectivă etc.). 
Pentru a putea participa la evenimentele de promovare a 
activității grupului, la care nu exista posibilitatea tehnică 
și/sau financiară de utilizare a sistemului de sunet (în 
special pentru emisiunile de radio și televiziune ale 
posturilor locale), am imprimat fiecare piesă în parte. 
Pentru preluare am folosit o combinație între microfoane 
cu diafragmă mică (M-Audio Pulsar II matched pair), și 
cele cu diafragmă mare (Rode NT-1A pair, Studio 
Projects B1 și AKG C4000) conectate la placa de sunet 
Steinberg MR 816 CSX care trimitea semnal digital via 
firewire la Computer (Core i5, 2,5Ghz, 20 Gb RAM).  
Un aspect important la mixajul pieselor l-a constituit 
dinamica panoramării (la televiziune copiii dansau și ca 
atare era importantă sugerarea subtilă a deplasării lor în 
diversele puncte ale spațiului desfășurării artistice). 
Pentru asta am recurs, pe de o parte, la imprimarea 
grupului pentru a avea un sunet vocal martor, dar și o 
sonoritate compactă, specifică. Apoi, exact din poziția în 
care se aflau, am imprimat fiecare copil în parte (fapt care 
mi-a permis și corectarea eventualelor deficiențe de 
intonație, dicție și sincronizare). A fost foarte important 

able to clone groups / soloists from the entire world, 
placing them at the composers’ disposal, who, 
sometimes, do not even need a thorough knowledge of 
the musical phenomenon, but only “intuition” and the 
ability to use technology. Stress has moved from music to 
sound, looking for unique technical solutions, real 
imprints (impulses) which stimulate the consumers’ 
affective memory, most of the times to the detriment of 
thinking. The Internet is flooded with tutorials on the 
achievement of various technical combinations for the 
production of the digital sound. Practically, we face the 
digitalisation of composers. The main justification for 
this implosion of music in its own sonorous resources is 
represented by the material aspect and by speed. Real 
music, made with musicians, has become the privilege of 
high budget productions, in which the potential to recover 
the investment and to obtain profit equals the scope of the 
project (one of the greatest European musical productions 
– the musical “Notre Dame de Paris” was presented to 
the public with negatives, and not with an orchestra.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Instrumental (Sonar Platinum, trial update) 
The show “Personajele evadează” is meant to be a 
manifesto for regaining the balance between the two 
cerebral hemispheres, between brain and feeling, starting 
from teaching our children to work in teams, in 
communion, the only thing that shapes their dignity, self-
respect and consideration for the others, which implies 
awareness of one’s role within the community.  
To that end, I added elements of sound design to music, 
taken both from studio recordings and from rehearsals (I 
used a Tascam DR-100MKII), sometimes without 
notifying the children, to obtain authenticity and 
naturalness of the sound (whispers, laughter, background 
noises, collective joy and disappointment, etc.). 
I recorded each piece separately, in order to be able to 
participate in the group’s promotional events, which 
made it technically and/or financially impossible to use 
the sound system (especially for the local radio and 
television shows). For takeover, I used a combination 
between small diaphragm condenser microphones (M-
Audio Pulsar II matched pair) and large diaphragm 
condenser microphones (Rode NT-1A pair, Studio 
Projects B1 and AKG C4000) connected to the computer 
(Core i5, 2,5Ghz, 20 GB RAM) through a Steinberg MR 
816 CSX sound interface via FireWire.  
An important aspect in mixing the songs was the 
dynamics of the panning (on TV children would dance 
and, therefore, it was important to subtly suggest their 
movement to the different parts of the artistic setting). 
For this, I resorted, on the one hand, to recording the 
group for obtaining a control vocal sound, as well as a 
compact, specific sonority. Then, exactly from where 
they were standing, I recorded each child separately 
(allowing me to correct any intonation, diction and 
synchronisation deficiencies). It was highly important 
that each child would hear in the headsets not only the 
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faptul că fiecare copil auzea în căști nu doar negativul, ci 
și imprimarea grupului in integrum (vocile martor) pentru 
a-și adapta intensitatea la ansamblu și pentru a avea 
siguranță. După corecțiile de rigoare ale performanțelor 
fiecăruia din cei 18 copii, am procedat la panoramare, în 
funcție de partitura coregrafică stabilită. Evident, 
panoramarea a fost subtil sugerată, utilizând valori 
apropiate de centru. Fiindcă sunt diferențe semnificative 
de sonoritate atunci când se imprimă un ansamblu 
împreună și când se imprimă fiecare membru în parte, am 
procedat la îmbinarea balansată a celor două modalități 
de imprimare, fapt care a condus la un rezultat acceptabil 
pentru scopul și destinația materialului. 
A treia etapă a imprimării pieselor a fost cea în care 
copiii trebuiau să cânte în șoaptă, articulând foarte bine 
consoanele. Pentru spectacolele live din România am 
păstrat din această  imprimare doar anumite 
consoane/grupuri consonantice cu rol de a spori 
înțelegerea textului pieselor (mai ales la cele rapide, cu o 
coregrafie complicată, ceea ce producea o estompare a 
efortului articulator). După ce m-am asigurat că sunt bine 
sincronizate consoanele, am procedat la extragerea lor cu 
ajutorului programului Melodyne Editor și apoi la 
adăugarea în mixajul final al fiecărei piese, suficient cât 
să nu deranjeze. Pentru Sanremo negativele au fost fără 
voci și fără „consoane“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Extragere consoane (Melodyne Editor) 
 
Suprapunând șoaptele copiilor cu alte sunete 
preînregistrate/sintetizate, am obținut diverse elemente de 
sound design  foarte importante în atmosfera 
spectacolului.  
Tot la capitolul sound design am încercat muzicalizarea 
zgomotelor de fundal, prin introducerea conceptului 
„singingnoise“. Cu ajutorul EQ-ului am amplificat, 
subtil, în zgomotele nemuzicale, de ambianță, frecvențele 
specifice tonalității pieselor muzicale (doar acolo unde 
am considerat important să nu existe disonanță între cele 
două planuri). Prin procesarea paralelă a fost posibilă 
schimbarea dinamică a „tonalității“ zgomotelor, în 
funcție de armonia pieselor. Rezultatul a fost un sunet 
mult mai viu, mai dinamic și  mai interesant. 
 
ROLUL EDUCATIV AL STUDIOULUI DE 
IMPRIMĂRI ÎN DEZVOLTAREA 
CAPACITĂȚILOR DE CÂNT 
Dacă privim în sens invers, rolul programelor de corecție 
a vocii, cum sunt Melodyne și Elastique, practica în 
studio este esențială în pregătirea unui artist sau a unui 
grup muzical. Vizualizarea deficiențelor de intonație 
și/sau ritm în actul interpretativ, concomitent cu 
identificarea auditivă a acestora pot conduce la 
îmbunătățirea eficientă a calităților interpretative ale 
oricărui interpret, indiferent de vârstă, sex, voce sau gen 
muzical abordat. Mai mult decât atât, pedagogia lucrului 
în echipă, cu acceptarea diferențelor de performanță a 

negative, but the recording of the entire group as well 
(control voices). After correcting the performance of each 
of the 18 children, I proceeded to the panning, according 
to the established choreographic score. Of course, 
panning was subtly suggested, using close-to-centre 
values. As there are significant differences of sonority 
when a group is recorded together and when each 
member of the group is recorded individually, we 
resorted to the balanced combination of the two recording 
methods, achieving an acceptable result for the purpose 
and destination of the material. 
The third stage of the recording was that in which the 
children had to do whisper singing, articulating the 
consonants very clearly. For the live shows in Romania, 
we only kept certain consonants / groups of consonants 
from this recording, for a better understanding of the 
script of the pieces (especially the fast ones, with a 
complex choreography, causing a blurring of the 
uttering). After making sure that consonants were well 
synchronised, I extracted them using Melodyne Editor, 
then I added them to the final mix of each piece, taking 
care no to make them annoying. For Sanremo the 
negatives were free of voices and “consonants”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Extracting consonants (Melodyne Editor) 
 
By overlapping the children’s whispers with other pre-
recorded/synthesised sounds, I obtained various elements 
of sound design, very important for the atmosphere of the 
show.  
Still in sound design, I attempted the musicalisation of 
background noises, by introducing the concept of 
“singing noise”. Using the EQ, I subtly amplified, in the 
non-music, ambient noises, the frequencies specific to the 
tonality of the pieces of music (only where we thought it 
was important not to create a dissonance between the two 
levels). Parallel processing made the dynamic change of 
the “tonality” of the noises possible, according to the 
harmony of the songs. The result was a livelier, more 
dynamic and interesting sound.  
 
THE EDUCATIONAL ROLE OF THE 
RECORDING STUDIO IN THE DEVELOPMENT 
OF SINGING SKILLS   
If we look backwards at the role of voice correction 
software such as Melodyne and Elastique, studio practice 
is essential to the training of an artist or of a musical 
group. Viewing intonation and/or rhythm deficiencies, 
concomitantly with the acoustic identification thereof 
may lead to the efficient improvement of the performing 
skills of any artist, irrespective of age, sex and voice or 
music genre.  Moreover, the pedagogy of teamwork, 
along with the acceptance of the performance differences 
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celor din jur și urmarea exemplului pozitiv pentru a te 
autodepăși din punct de vedere tehnic  și muzical, este un 
mare plus în educația copiilor și a adulților deopotrivă. 
Ascultarea și vizualizarea propriei interpretări îți creează 
o imagine de ansamblu asupra modalităților de exprimare 
vocală și artistică în general. Probleme precum controlul 
vibrato-ului și diversificarea lui în funcție de ce anume 
dorești să exprimi din punct de vedere muzical-artistic 
sau plasarea consoanelor finale ușor disociat de 
frecvențele „competitive“ ale acompaniamentului (aflate 
în același spectru cu zgomotele produse de consoane), 
sunt tot atâtea subtilități care se pot experimenta cel mai 
bine în studio. 
Nu trebuie ignorat nici rolul uimitor al analizei și 
diagnozei non invazive a diverselor probleme de sănătate 
vocală și nu numai, evident dacă cel care ascultă și vede 
are expertiză în acest domeniu. Totodată, apropierea de 
muzica realizată digital poate crește gustul pentru 
dezvoltarea creativității, în detrimentul falsei socializări 
menite să separe copiii/tinerii unii de alții. 
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of those around you and following the positive example 
for outdoing yourself, technically and musically 
speaking, is a great plus for the education of children and 
adults as well. Listening to and viewing your own 
interpretation creates an overall image of the modalities 
of vocal and artistic expression in general. Problems such 
as controlling the vibrato and diversifying it according to 
what you wish to express or placing final consonants 
slightly dissociated from the “competitive” frequencies of 
the accompaniment (in the same pattern as the noises 
produced by consonants) are as many subtleties which 
can be better experimented in a studio setting. 
We cannot overlook the amazing role of non-invasive 
analysis and diagnosis of the various vocal health 
problems and not only, as long as the one who hears and 
sees is an expert in this field. At the same time, closeness 
to digital music may develop one’s creativity to the 
detriment of false socialisation meant to draw 
children/young people apart. 
 


