PRESS RELEASE
dCS presents: The Spirit of Turtle, een collectie van
de meest baanbrekende opnamen van Northstar
Recording, de eerste Pure Audio Blu-ray release
in Nederland.

Pure Audio Blu-ray is een innovatieve high-end audiostandaard, gebaseerd op standaard Bluray technologie; ontwikkeld door MSM-Studios in München in samenwerking met Lindberg Lyd
in Noorwegen. De schijven bevatten hoge resolutie muziek in stereo en multi-kanaals surround
sound tot een resolutie van 24 bits met een samplingfrequentie van 192 KHz, en kunnen
worden afgespeeld op elke commerciële Blu-ray speler. Pure Audio Blu-ray geeft artiesten de
mogelijkheid hun releases aan te vullen met visuele content en ander bonusmateriaal, maar de
focus blijft op de muziek zelf.
Nu 33% van de bevolking al een Blu-ray speler in de huiskamer heeft, wilde Bert van der Wolf
van Northstar Recording Services The Spirit of Turtle beschikbaar maken voor dit nieuwe,
steeds groter wordende publiek. Pure Audio Blu-ray bezorgt de consument de hoogwaardige
luisterervaring zoals is bedoeld door de artiest en het productieteam, vergelijkbaar met de
eigenlijke studio-master. The Spirit of Turtle is de eerste Nederlandse productie in deze nieuwe
standaard.
Wisseloord Studio’s in Nederland, is één van de weinige faciliteiten in Europa die creatieve
authoring-diensten voor Pure Audio Blu-ray releases biedt. Wisseloord is een hoogwaardige
audiofaciliteit, opgericht in de jaren 70 en opnieuw gebouwd in 2010, om aan de hoogste
technische standaarden van vandaag en de toekomst te voldoen. Wisseloord Studio’s biedt in
huis opnamen, mixage en mastering, met de nadruk op hoge resolutie audio. Met de nieuwe
media-afdeling met authoring en creatieve diensten, kan Wisseloord projecten aannemen voor
vrijwel elk platform, met Pure Audio Blu-ray als fantastische nieuwe optie voor producenten voor
muziek-content. Wisseloord is ook onderdeel van de Pure Audio Group, bestaande uit een

groep internationale muziekprofessionals, die hun expertise en enthousiasme delen, om
hoogwaardige audio naar de huiskamer te brengen door de Pure Audio Blu-ray standaard.
The Spirit of Turtle is een ultieme showcase van HQ|NORTHSTAR, een merk direct
voortgekomen uit het audiofiele Turtle Records® label, in samenwerking met het Britse Data
Conversion Systems. Toen Bert van der Wolf Wisseloord de uitdaging gaf zijn eerste Pure
Audio Blu-ray authoring te doen, werkte het Wisseloord team samen met MSM-Studios, die de
Java-scripting hebben ontwikkeld voor de geavanceerde werking van het nieuwe formaat.
Schermloze navigatie, een belangrijke eigenschap van Pure Audio Blu-ray, was bijvoorbeeld
niet voorzien in de originele Blu-ray specificatie. Pure Audio disks zijn gefocust op muziek in
plaats van video, en dankzij schermloze navigatie kan de disk gebruikt worden zoals een
normale CD – een belangrijke eigenschap voor gebruikersgemak en eventuele implementatie in
de automobiele industrie.
Uiteraard biedt Pure Audio Blu-ray ook schermnavigatie zoals video Blu-ray. Deze schermen
tonen informatie over de muziek, lengte van de nummers, audio streams en overige informatie,
zoals productie-credits. Ook kan bonus content zoals video, fotoalbums, biografische informatie
en dergelijke ook toegevoegd worden. In het geval van The Spirit of Turtle is de ongeëvenaarde
geluidskwaliteit en het gebruikersgemak aangevuld met de mShuttle-technologie; als de Blu-ray
speler aangesloten is op het thuisnetwerk, kun je via de browser de digitale masters benaderen
in het FLAC-formaat, op 24 bits, 192 KHz.
HQ|NORTHSTAR’s spannende retrospectief The Spirit of Turtle, op Pure Audio Blu-ray,
gemaakt in samenwerking met Wisseloord Studio’s en de Pure Audio Group, is een geweldig
voorbeeld van hoe deze interessante nieuwe standaard de luisterervaring thuis naar een heel
nieuw niveau kan brengen.

Van links naar rechts: Ronald Prent (Wisseloord Studios), Bert van der Wolf (Northstar
Recording), Wouter Strobbe (Wisseloord Studios).

Voor meer informatie:
Pure Audio Blu-ray: http://www.pureaudio-bluray.com/
Pure Audio Group: http://www.pureaudiogroup.com/
Wisseloord Studios: http://www.wisseloord.nl/
Northstar Recording: http://www.northstarconsult.nl/

