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В началото на Юли, Венко Поро-
мански беше поканен да посети 
фабриката на Paiste, намираща 
се в Нотуил, Швейцария. Това е 
мястото, където се произвеждат 
култовите серии на компанията: 
2002, Signature, RUDE и други.

Повод за поканата беше ус-
пешното издаване на: “Бараба-
ните - Технически и музикално-
естетически аспекти” - първото 
професионално учебно DVD за 
барабани в Източна Европа.

Венко беше поканен да при-
съства и на репетиция на биг-бен-
да на Куинси Джоунс, който се 
готвеше за участие на Montreaux 
Jazz Festival. Освен това той се 

Българско присъствие във фабриката на Paiste
срещна и с Джон “JR” Робинсън, 
който отскоро е артист на Paiste 
и в момента се разработва негов 
Signature Ride чинел. Той е спо-
делил с Венко, че работи по три 
отделни проекта: традиционен би-
боп албум, албум с детски песни 
и с неговото рок-трио - TRW. Както 
всеки друг голям артист, Джон 
Робинсън е усмихнат, ведър и от-
ворен към общуване човек.

Всъщност, основната цел на 
посещението на Венко беше оби-
колка на фабриката, където се 
запозна от първа ръка с основните 
процеси при производството на 
чинелите Paiste. Самата фабрика 
е учудващо малка за мащабите 

на производството на Paiste и ,съв-
сем неучудващо, (по швейцарски) 
чиста, подредена и отлично орга-
низирана.

За всеки модел, от всяка серия, 
има по един чинел-образец. По 
него се сравняват новопроизведе-
ните бройки от съответния модел. 
Тези образци са избрани от специ-
алисти на Paiste и/или световноиз-
вестни барабанисти. По този начин 
се осигурява еднаквото звучене на 
всички чинели от определен модел 
- нещо, което не се среща често 
при чинели от други производители. 
При купуването на чинели от някои 
марки има елемент на късмет, тъй 
като не всички звучат еднакво.

Венко Поромански е първият 
български барабанист, който 
е избиран за рекламно лице 
(Endorser) на Paiste. Това е огромна 
чест както за самия него, така и 
за българската музика като цяло 
- доказателство, че (ако не друго) 
поне българските музиканти са на 
световно ниво.

 www.paiste.com
 www.venkoporomanski.com

Yamaha HexRack барабанен хардуер
Често пъти, когато се появи нов 

продукт, хората започват да се 
питат: “Защо никой не се е сетил 
досега?” Такъв, може би, ще е 
случаят с новата HexRack система 
барабанен хардуер на Yamaha.

Взаимствани хексагоналната 
форма, която Yamaha използват 
при някои свои държачи за томо-
ве. Тръбите с такава форма са 
по-здрави в сравнение с кръглите 
и намаляват нежелания резонанс. 
Матовото хромно покритие дава 
стилен вид на хардуера и върху 
него не остават отпечатъци от пръ-
сти или малки драскотини.

Освен това Yamaha са разра-

ботили нов начин за окачване на 
томове, чинели и аксесоари по тръ-
бите. Той дава допълнителна гъвка-
вост и разнообразни възможности 

при разставянето на сета. Използва 
се елемент, който Yamaha наричат 
“Синтетична отворена сфера”. Тя 
може бързо и лесно да бъде зака-
чена навсякъде по хексагоналната 
тръба посредством специална 
въртяща се скоба (лапа). При затя-
гане на скобата сферата захваща 
тръбата в шест точки на конструкци-
ята, като по този начин практически 
се елиминира възможността за 
приплъзване.

Моделите HexRack са два: HXR2L 
- предвиден за комплект с пет ба-
рабана, а HXR3L - предвиден за 
комплект с шест барабана.

 www.yamahadrums.com

Венко и Джон “JR” Робинсън


