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SMP Amsterdam werd twintg jaar ge-
leden opgericht. Het team van SMP 
Amsterdam wordt aangevoerd door 

gerenommeerd componist en producer Mar-
tijn Schimmer. De afgelopen jaren won hij 
meerdere prijzen, waaronder een ASCAP 
Film & Television Award voor de leader-
muziek van The Voice in Amerika en Buma 
Awards voor zijn muziek in Nederland. In-
middels is de muziek van SMP te horen in 
meer dan 180 landen.

DIVERS
Het eigen studiocomplex (700 vierkante 
meter), ligt net binnen de Amsterdamse 
ring in Zuid, heeft elf vaste medewerkers en 
beschikt over zeven studio’s; zes voor indivi-
duele producers en een grote centrale opna-
meruimte met regie, waar plaats is voor een 
dertigkoppig orkest. De faciliteiten zijn 24/7 
inzetbaar om de klanten goed en snel te voor-
zien in hun behoefte aan hoogwaardige, ori-
ginele en op maat geschreven muziek. Er zijn 
meerdere componisten/producers tegelijk 
aan het werk in de verschillende studio’s. Het 
team van SMP bestaat uit audiospecialisten 
en producers die elk hun eigen specialiteit en 
achtergrond hebben. De een is specialist in 
rock, de ander juist in spannende klassieke 
symfonieën. De een komt uit de wereld van 
de pop en dance muziek, de ander juist uit 
de tv-wereld. Met deze diversiteit kunnen 
de meest uiteenlopende producties op maat, 
gecomponeerd worden. 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

“Nuage maakt 
echt het verschil”

T V& R A D I O  I N T ERV I E W

Yamaha Nuage in SMP Amsterdam

Bij SMP in Amsterdam wordt muziek 
gemaakt voor commercials, films en 
televisieprogramma’s wereldwijd, 
met precies de juiste energie en emo-
tie; underscores, bumpers en sound 
effects en vooral goed in het gehoor 
liggende tunes. Voor veel bekende tv-
programma’s is het volledige muziek-
pakket door SMP gecomponeerd.

Foto’s Don Fonzarelli Photography
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The LDX 86N Series delivers a combination 

of unique multiformat native acquisition 

bene� ts not found in any other camera 

system—we’re not kidding. Five models 

to choose from—easily upgradeable 

to the next level of functionality AND, 

for those hard to reach places, the new 

compact LDX C86N Series, a fully self-

contained companion to Grass Valley’s native 

4K system cameras giving you the legendary 

Grass Valley imaging you’ve come to expect.

Native 4K today, HD tomorrow — same camera.
Simple as that.

The NEW
LDX C86N Series. 

Big 4K UHD Images 
from Small Spaces.
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YAMAHA NUAGE
Als je een bekroonde muziekprodu-
cent bent met wereldwijde successen, 
dan heb je de beste apparatuur nodig 
om ervoor te zorgen dat je componis-
ten snel kunnen werken, zonder dat de 
technologie de creativiteit in de weg 
staat. Daarom heeft SMP Amsterdam 
in vier gloednieuwe Yamaha Nuage-
systemen geïnvesteerd, die onlangs 
geïnstalleerd zijn door Maartens 
Sound & Vision. Het grote Nuage-
systeem in de grote studio beschikt 
over een master-unit en drie fader-
units. In de kleinere studio’s staat een 
master-unit en een enkele fader-unit. 
Het vierde Nuage-systeem is geïnstal-
leerd in de kelderstudio in Martijn 
Schimmer’s huis, met een master- 
en twee fader-units. Alle Nuage-
computers zijn verbonden met het 
centrale datacenter, waardoor op elk 
gewenst moment vanuit iedere locatie 
gewerkt kan worden aan elk project. 
Over het algemeen wordt er gewerkt 
aan twintig tot dertig projecten 
tegelijk. Alle producties en projecten 
worden dagelijks volledig gebackupt 
naar de cloud, zodat de muziek altijd 
veilig is.

SNELHEID
“Toen ik ooit begon als componist, 
gebruikte ik Steinberg Cubase - eerst 
met MIDI, later ging ik het gebruiken 
om ook geluiden mee op te nemen”, 

zegt Martijn. “Cubase werd steeds 
beter en later ben ik vanzelfsprekend 
overgegaan naar Nuendo en nu kan ik 
niet meer zonder. De afgelopen jaren 
is er bij het componeren een steeds 
grotere ‘behoefte aan snelheid’. Een 
van de grootste uitdagingen die we 
nu tegenkomen is de tijd, werkelijk 
alles moet snel. Klanten kunnen in de 
ochtend bellen en ideeën binnen een 
paar uur weer veranderen. De langste 
deadline die we nu meestal krijgen is 
een paar dagen voor een groot project. 
Snelheid is nu alles. Daarom is het van 
vitaal belang dat het gereedschap van 
de componist, het creatieve proces 
nooit in de weg staat. Nuage, Cubase 
en Nuendo zijn één entiteit, waardoor 
ze een volledig intuïtieve werkomge-
ving vormen die enorm snel werkt.”

VERSCHIL
“De ideeën stoppen nooit”, glimlacht 
Martijn. “Ik kan nu thuis ‘s avonds 
ongestoord iets componeren en ik kan 
dan naadloos met Nuage verdergaan 
aan waar ik die middag op de zaak 
mee bezig was. Nuage maakt echt het 
verschil. Hoe efficiënt we nu kunnen 
werken, zonder in te boeten op kwa-
liteit en creativiteit. Het voelt gewoon 
heel prettig, absoluut niet alsof je met 
een computer werkt. En om heel eerlijk 
te zijn, ik verwachtte niet dat Nuage 
zo goed zou zijn!”

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

T V& R A D I O  I N T ERV I E W


