Column Renzo van Riemsdijk (Masterenzo):
Attended, de bijgewoonde mastersessie
De Engelse taal blijft alom vertegenwoordigd in ons vakgebied. Mastering zelf is een van oorsprong
Engelse term, net zoals gear, outboard, engineer, dithering, fluffing & ducking and so on.
Attended is ook zo’n veelgebruikte term. De letterlijke vertaling van attended is ‘bijgewoond’ en dat
is precies wat het is, een bijgewoonde masteringsessie. De klant (of een vertegenwoordiger daarvan)
is fysiek aanwezig tijdens de mastering.
Het grote voordeel van zo’n bijgewoonde sessie is dat de klant direct invloed heeft op het
eindresultaat. En daarmee daalt ook zienderogen het aantal revisies (aanpassingen aan de master).
Een ander voordeel is dat een mastersessie ook heel leerzaam kan zijn (voor de klant dan). Zeker als
diegene ook de producer of mixer is, kent het bijwonen van een sessie alleen maar voordelen. Zo
wordt het gordijn der mysteriën rondom mastering steeds een stukje verder geopend.
Voor mastering engineers bestaat er een tweedeling: er zijn engineers die het prettig vinden als een
klant de sessie bijwoont, met het eerder genoemde voordeel van de invloed (en minder kans op
revisie).
En je komt als masteraar nog ‘ns iemand tegen; het beroep mastering technicus kan vrij solistisch en
individueel zijn, zo helemaal alleen in je mastering studio.
Daarnaast is er de groep masteraars die het toch fijner vindt om alleen te werken. Ook hier is er een
voordeel: doordat je alleen werkt, kun je je volledig focussen op de tracks(s). Er is geen afleiding door
zogenaamde “klant-interruptie”.
Deze klant-interruptie kan bij een bijgewoonde sessie trouwens behoorlijk afleidend werken.
Wanneer een “bijwoner” je op het hoogtepunt van je concentratie vriendelijk wijst op het rommelige
laag terwijl je daar net mee bezig wilt gaan, dan werkt dat niet bepaald sfeerverhogend.
Communicatie, daar draait het om. Voordat ik aan knoppen begin te draaien maak ik bij een
bijgewoonde sessie duidelijke afspraken met de klant. Pas als ik klaar ben met mijn eerste ronde
voodoo-mojo-knoppendraaierij kom ik bij je terug en kan er naar hartenlust becommentarieerd
worden.
Je raadt het al: ik ben een voorstander van de bijgewoonde, de attended, masteringsessie. Het
voordeel van invloed weegt voor mij zwaarder dan de solistische concentratie en focus. Die focus is
ook heel goed mogelijk als de klant bij de sessie aanwezig is.
De prijs voor een bijgewoonde sessie is bij mij dezelfde als die voor een niet-bijgewoonde
mastersessie. Ik vind het vreemd om meer geld te vragen voor een bijgewoonde sessie. Alsof je
minder je best zou doen als een klant niet bij de sessie aanwezig is.
Tenzij een klant de avond ervoor slecht heeft gegeten en er tijdens de mastersessie drie toiletrollen
doorheen draait. In dat geval ben ik genoodzaakt om drie euro (exclusief BTW) extra in rekening te
brengen.
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