
Persbericht 
Groningen, 26 juni 2009 

 
Nemesea eerste band in ‘omnisurround’ 
 

� Omnisurround overtreffende trap van surround 7.0 
� Nemesea neemt afscheid van Sellaband 

 
Omnisurround 
De Nederlandse rockband Nemesea speelt, in samenwerking met HKU-studenten Djuri 
Boot en Dave Schinkel, als eerste band in een compleet nieuwe geluidsbeleving: 
‘omnisurround’. Deze nieuwe standaard ontstond in de aanloop naar twee concerten, op 
2 en 3 juli in P3 te Purmerend, die sowieso al baanbrekend beloofden te worden. De 
bedoeling was op deze avonden als eerste band op te treden in surround 7.0 
geluidskwaliteit. Tijdens het repeteren en uitproberen van enkele technische 
experimenten ontdekten Djuri en Dave, voor wie de optredens hun afstudeerproject 
vormen, dat er nog veel meer uit surround geluid te halen valt. Door, behalve de zeven 
speakers die surround 7.0 opleveren, nog een aantal extra speakers in de zaal en aan 
het plafond te hangen, ontstond een – letterlijk – ongehoorde nieuwe geluidsnorm, die 
‘omnisurround’ gedoopt werd. 
 
Het effect hiervan is, dat het publiek het geluid nu ook van boven hoort komen en in 
sommige gevallen zelfs van boven naar beneden en weer terug hoort gaan. Een unieke 
ervaring die zelfs voor meestermixer Ronald Prent en voormalig Pink Floyd-geluidsman 
Buford Jones (extern adviseurs van dit project) een totaal nieuwe beleving was. 
 
Media-aandacht 
De afgelopen weken hebben de media al volop aandacht aan dit project besteed. Vele 
kranten en (internet)magazines schreven erover en ook de radio heeft gereageerd. 
Onlangs zaten Nemesea, Boot en Schinkel bij Kink FM, 3FM maakte een item en het 
radiostation van Rob Stenders, KXradio, zal aandacht aan het project besteden. 
 
Nemesea verlaat Sellaband 
Ook op een ander vlak doet Nemesea van zich spreken. De band heeft Sellaband 
verlaten. Twee jaar geleden was Nemesea de allereerste band die via dit platform met 
behulp van fans $50.000 bij elkaar wist te halen. Van dat geld werd debuutalbum In 
Control opgenomen. Nu vindt de band het tijd die titel meer dan ooit te gaan 
waarmaken. 
 
“Het is tijd voor nieuwe dingen, een nieuw project, een nieuw groepslid (toetsenist Lasse 
Dellbrugge), nieuwe muziek... We zijn erg blij met het album In Control, maar willen 
voortaan nóg meer onze eigen koers kunnen varen.” 
 
Met de twee omnisound-optredens, 2 en 3 juli in P3 te Purmerend, zal Nemesea een 
eerste indrukwekkende visitekaartje afgeven van die nieuwe richting. 
 


