
15
Keuze uit 3 dispositiês ri.,w
34 romantische stemmen
34 symfonischê stêmmen
34 barokke stêmmen
34 histoíischê stemm€n rrr.!k
3 Super Solo 's  r ) i ,1 /w
Totàal 12 intonaties

Blaasbals simulator' rt r*
l2 uniêkê galmên (ASRí2) r'e!d
Alle orgelsteÍnmên C'Cis làdê rrlw
Fysiologischê zwelpedaal reseling
Voorspraak dynêmjêk

Met de introductie von de vivaldi 15 brengt Johonnus een uniek instrument op

de narkt. Het is een niet aUedaags orgel dot geweldig inspircert..

Dat hebben we zelÍ reeds bij hethaling nosen ervaren. EIke keer weer vertukt het

oryel ons vanwese zijn Íontostisch nooie klank en zíjn enorne klonkrijkdon.

Dit insttunent inspíreert en motiveert als nooit tevoren. Het is een riik bezit dat

tientouen jorcn speelweugde kon seven. u begrijpt het wel: wij zijn heel enthousjost.

Hopelijk wordt ook bij u de vonk ontstoken...
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Niet één, maar vier orgels
De Johannus VivaLdi bevat viêÍ sample

banken met unieke registeB. Naêst

Romantisch, SyÍnfonisch en Barok bevat

de Vivatdi nog êên vierde samptebank

Ínet HistoíÈchê opnamen.

Standaard met drie supersolo's
De Vivatdi 15 is stándaaÍd uitgevoerd met

drlê supertotol een unieke Johannus

vinding. Zo voegt u eenvoudig êên

tevensechte tromp€t, ktarinet oí panfluit

Juichend crescendo
De Vivatdi heeít een nieuwe Blaasbalg

5imubtoro. Deze simuteêÍt de drukver

schitten in de btàasbàtg van hêt pijporgel.

Hêt È een fantasthche innovatie die het

Revolutionair audio systeem
Johannus È voorloper in het ontwerpen
van multikánaal orgels. De brede kLànk.

spreiding via mêêrdere llidspreke6 vormt

de basis voor dê hoge toonkwalileit.

Vier gelntegr€erde twêeters, vier midrange

tuidsprekeE (coàxiále tuidsprekêrs) en één

wooíer zorgên voor êen getuidskwatjteit,

die u nog niet êêrdêr gehooÍd hebt.

Baanbrekend nagalm systeem
Dê nagalm van de VivaLdi kLinkt ovêr

maar tieíst vijf kanaten. TwaatÍ vastê
gêlmprograÍnmal besturen het geheêt-

Zo kunt u êtke denkbare akoestiek aàn
uw orgetspel toevoegen;... een intieme

kapel; een modeínê kêrk ofde diepe

tange gatm van een oude kathedraat.

Hoge samplingkwaliteit
RealÍÍne Sampling is heden dê bêst€

têchnologie om een pijporgel te kunnên

weergêven. Het maakt geen gebruik

van siÍnutatiê têchnieken, maar van

directe digjtate opnaÍnen van beroeÍnde
pijporgeLs. U hoort het origineet!

Laat u inspirerenl
Er vatt nog ve€t meer tê vêÍtêtten over

dê vivaldi Í5. /\ aar hopetijk is uw nieuws'
gierigheid reeds gewekt. Wj hêbbên

êr natlurtijk alvaak op gespeeld. Die

eívaíing beíist niet al dje technische
detaits - heeft ons zo enthousiast
gemaakt. Dit orgêt inspireert...
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25
Keuze uit 3 disposities
47 romàntÈ.he stemmên
47 symfonische stemmen
47 barokke stemmen
47 hÈtoíische stemmen

5trijkêr Ensemblê

Blaasbalg simulàtoro
2 tweeters in de lessenaar
12 uniek€ galmên (ASRí 2)
Alle orgelstemmen C-Cis lade
Fysiologische zwelpedaal regeling
Voo6praak dynaniek

Sinds de introdu(tie von de vivaldi 15 keken orgellieÍhebbeB reikholzend

uit noar het volgencle model. wont de Íontostis(he ejgens.hoppen von de

Vivoldi 15 deden vernaeden, dat met de Vivoldi 25 een tweede revolutianoir

orgel het licht zauzien. wel, dat is aak zo!

Quadrafonisch
stri jker ensemble
Op de Vivaldi 25 vindt u een heet
bijzonder register: SÍings GÍijker

Het bevat opnamen van 1e violen,

altviolen, ceLLi en contrabassen.
De sirljkers klinken quadrafonjlch.

Vier tuidsprekerkanalen geven vier
verschiltende sarnplês weer, dje
samensmelten tot een natuuígetrouw

Muzikale sensatie
De Vivaldi 25 is een instrument dat
het klassieke orget op een lrogef
p lan brengt .  het  z j t  votn ieuwe,
baanbrekendê uitvlndingen van
Johannus, diê sruk voor stuk het
spetptezier verhogen.

Sprekende registers
0e Vivatdi 25 is een heet qroot orqel
met negen ve6lerke6, vijftien
LuidsprekeB en zevenenveertig regÈteB
die vier ve6chitLende, onaíhankelijke

orgels bediefen. Daarnaast bevat de
Vivaldi25 een Strljker Ens-.mble en zes
5upêr Soto's. Dat zjjn natuurgetrouwe
opnanen van ambachtelitke
oíkêstinstÍuínenten. Een tíompêt, hobo,
dwaBfluit of panfluit..-; steeds weer
kiinkt het regisrer atsof de artjest naast
u stàát; ! hoort het o.igineel.

Breedband tweeters
De Vivaldi 25 bevat twee breedband
tweeters van hoge kwalitet. Deze
ziln op elegantê wijze in de tessenaar
veÍwerkt. Het doet van de tweêters
is, om de arliculatie en kteuring
van de directe toonaísÍaling van de
orge'Prjpen wêer re geven.
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de organist midden in de muziek zit.
Geen hinderlijke Íi€htinssgevoetige
ktankvoorkeuren verstoren uw orgelspet.
U wordt meegenomen in een brede
dragênde ktank, atsof u op êên êcht
pijporgêl zit tê spetên.

Klayecimbel
De Vivaldi 35 bevat een Ktavecimbel die
zich in veel opzicht€n met het origineel
kan meten. Dal betreft atte aspecten van
de klank; ook die van de mechànische
actie en de aÍticulatiê.

welkom in de muzikale
wer€ld van Johannus
We hebben geprobeerd u nieuwssjeds
te maken. De kLank, daar gaat het om.
Ga dus nu luÈteren en stap de muzikate
weretd van Johannus binnen. U bent van

35
Keuzê uit 3 disposities,,ieuw
57 romantischê stemmên
57 symfonlschê stêmmên
57 barokke stemmen
57 historischê stêmmên n,r'!w
8 Super Solo's ni.rs'
Striiker Ensêmble,r€,w

8lààsbalg sjmulatoro,ie!w
2 tweeters in de les5enaar nierw
12 uniêkê galmên (AsRí2) n,É!w
^lle orgelstêmmen C-Ci5 lade ,'.uw
Fysiolosische zwêlpedaal resêling
Voorsprààk dynamiêk

De kroon op de Vivaldi serie is het nodel 35. Veel orgellieÍhebbers
hebben daar noor liqekeken, want cte Íantastische eigenschappen van
de Vivdldi 15 en 25 wekten grcotse verwachtinsen. Wel, dot wordt geheel

be||oarheid in djt bijzondere orgel, dat nu al hoost eer legende is.
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Prachtige,
ergonomische speeltafel
Grote orsets zijn atlijd moeilijker te
bedienen dan kteine orgels. want dde
manuaten en een groot aantal registers
vêrgen nu êênmaat veêt ruimte. Sommige
regttêB kunnen zelfs zo ver van de

orsanist af geptaatsl zijn, dal ze maar

met mo€ite bereikt kunnen worden.

Daarom hebben we d€ Vivatdi 35
eEonomisch vriendetijk semaakt. Attes
is soed bereikbaar, dankzij de sebosen
groepering van dê registers Ínet de
oÍganist êls middêlpunt. En het ziêt er
ook nog êêns hêêt êrg mooi uit..-

Brede dragende klank
l €t de Vivaldi 15 en 25 inlroduceerde

Johannus een geheel njeuwe standaard
in kLankafstraling. Die kenmerkt zich
door een optimate koorvorming van
de rêgisters van het orgê1. De Vivatdi
35 gaat nog een stap verder. D€ êlf
verstêrkers ên nêgêntjen luidsprekêrs
vêísprêiden het geluid zo pêífect, dat
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