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zaterdag 21 april van 10.00 – 18.00 uur
zondag 22 april van 09.30 – 16.00 uur

DE NAIM-TAD COMBINATIE

N

atuurlijk staat het mooie Naim op onze show.
Iedereen die bij ons ooit - De Statement - heeft
gehoord zijn net als wij diep onder de indruk van de
muzikale kwaliteiten. Dit Engelse product presteert het
om ook in de betaalbare klasse juweeltjes te bouwen.

Op onze show spelen we met de wat duurdere
Naim-producten in combinatie met de topluidspreker
van TAD: de Compact Evolution One. Een combinatie die
oorstrelend is. Ook zijn de mensen van Naim en TAD zelf
aanwezig.
Kom en overtuig jezelf. We zien je graag!
Met muzikale groeten
Harry, Michael, Gwen en Gerard.
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GOLDEN EAR TRITON REFERENCE
+ MOON ELECTRONICA

G

olden Ear luidsprekers hebben een speciale plaats
op de wereldmarkt. Het merk weet telkens weer
een speaker te ontwerpen met een geweldige prijs-
kwaliteitverhouding. De wereldpers is vol lof en verbaast
zich telkens weer over de kwaliteit. Tijdens onze show
combineren we de GOLDEN EAR TRITON REFERENCE
met het Canadese MOON.
MOON weet hoe het geweldige versterkers en DA-converters moet bouwen. Het is zo’n merk dat we koesteren
omdat het zich altijd weer weet te bewijzen.
Je kan er verzekert van zijn dat deze combinatie muzikaal zal spetteren.
De mensen van Moon zijn dit weekend ook aanwezig om
te vertellen en vragen te beantwoorden.
Kom en overtuig jezelf. We zien je graag!
Met muzikale groeten
Harry, Michael, Gwen en Gerard.
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AUDIOQUEST • CONQUISTAR • MCINTOSCH

A

UDIOQUEST is één van onze favoriete kabel
merken. Tijdens dit weekend gaan de mensen
van AudioQuest de verschillen laten horen tussen
powercords, netwerkkabels en AC-power-conditioners.
Wij weten als geen ander hoe belangrijk bekabeling is bij het samenstellen van een superset. Zonder
goede kabels geen goed geluid!
De mensen van AudioQuest zijn het hele weekend
aanwezig om je te woord te staan.
Voor deze set gebruiken we MCINTOSCH-versterkers en -CD-spelers en CONQUISTAR-luidsprekers. De
Belgische luidsprekers zullen je doen verbazen. Elke
keer als wij deze luidsprekers aansluiten gaan we even
erbij zitten om ons te verbazen over de kwaliteit.
Kom en ervaar het zelf. We zien je graag!
Met muzikale groeten
Harry, Michael, Gwen en Gerard.
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SUPERAANBIEDINGEN

A

ls je een feest geeft dan horen daar natuurlijk feestelijke
kortingen bij. We hebben in samenwerking met een aantal
importeurs mooie producten gevonden die we jullie tijdens dit
weekend kunnen aanbieden. We gaan een van onze lievelingsdraaitafels aanbieden met 30% korting want we bestaan 30 jaar.

DR. FEICKERT AANBIEDING
• Dr. Feickert Woodpecker met de upgrade PSU
• 12” Jelco 850 draaitafelarm
• VD Hull DDT2 element
Deze supercombinatie kost normaal € 7948 nu voor

€ 5555

EAT AANBIEDINGEN

• Eat C-Major met Ortofon Quintet blue cartridge
• stofkap en puck
• C-note pickuparm
Deze supercombinatie kost normaal € 2595 nu voor

€ 1995

• Eat C-Sharp met Ortofon Quintet black cartridge
• C-note pickuparm
Deze supercombinatie kost normaal € 3895 nu voor

€ 3250

RAR AANBIEDING

Van ons RAR-label (Rhapsody Analog Recordings) worden de
LP’s van Denise Jannah + Atzko Kohashi en Carmen Gomez Inc. als
set verkocht van € 60 nu voor
dus een voordeel van 30%.

€ 42

Genoeg redenen om dit jubilieum-weekend langs te komen.
We zien je graag!
Met muzikale groeten
Harry, Michael, Gwen en Gerard.

THE QUEST FOR PURE SOUND

Borneolaan 25 • 1217 GX Hilversum • the Netherlands
t: +31 (0)35 628 46 44
e: info@rhapsody.nl
www.rhapsody.nl

3 0 j a a r R HAPS O DY
in de

WISSELOORD STUDIOS
zaterdag 21 april van 10.00 – 18.00 uur
zondag 22 april van 09.30 – 16.00 uur

primeur:

ELAC CONCENTRO M + PASS LABS

T

ijdens onze jubileumshow presenteren we de topspeaker van ELAC: de Concentro M. De grote Concentro heeft ons altijd al verbaasd en nu mogen we als
wereld-primeur de M-versie (31.000 euro per set) presenteren. Je snapt dat we ons vereerd voelen. Rolf Janke
de ontwerper van deze top-speaker is ook aanwezig om
jullie vragen te beantwoorden.
We gaan deze speakers combineren met de superversterkers van PASS LABS. Met de XA100.8 monoblokken en de nieuwe XP22 voortrap stijgt deze set
naar eenzame hoogte. We gaan zowel digitaal als
analoog materiaal laten horen.
Hiernaast hebben we ook een betaalbaardere set
staan met de ELAC Adante AF1-61 (5.900 euro per set)
en de PASS LABS Integrated INT-250.
Genoeg redenen om dit jubilieum-weekend langs
te komen. We zien je graag!
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primeur: de Magico A3

T

ijdens deze dagen presenteert Peter Mackay van
het Amerikaanse Magico de gloednieuwe Magico A3. Deze vloerstaande speaker is ontworpen vanuit
een totaal nieuw concept met compleet nieuw ontwikkelde drivers. Het is momenteel de betaalbaarste
Magico geworden met een setprijs van 11.750 euro.
Deze 50 kilo wegende telg is een rasechte Magico als
het aankomt op klankkleur en dynamiek.
We laten ze je zien en horen met de Soulution3-series-versterkers. Een echte showstopper-set. Zorg
dat je erbij bent!
Binnenkort nog meer shownieuws.
Met muzikale groeten
Harry, Mchael, Gwen en Gerard.
We zien je graag!
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UNIEKE HIGH-END HIFI show

30 jaar RHAPSODY
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T

weeduizendachtien betekent 30 jaar Rhapsody en ons
pand is precies 100 jaar oud. Om jullie allemaal te kunnen
verwelkomen is ons pand te klein, daarom verhuizen we het
weekend van 21 en 22 april Rhapsody naar de unieke
Wisseloord Studios in Hilversum.
Deze opnamestudio is net zo’n begrip als Rhapsody en
behoort tot de Europese topstudios. Grote namen uit de klassiek, pop en jazz hebben hier opgenomen: The Police, The
Stones, The Nits, Shirley Bassey, Elvis Costello, Anouk, Tony
Bennet, 50 Cent, Toots Thielemans, Damien Rice, Snoop Dogg
en vele andere helden.

UNIEKE HIGH-END HIFI show
W

e gaan dit weekend 9 super-high-end-sets laten horen
in de 7 opnamestudio’s en mastering-rooms van Wisseloord. In de Rhapsody-filosofie is de opnamestudio en met
name de microfoon-feed de bron en referentie voor hoe wij
audiosets samenstellen en tunen. Dus een bijzonder toepasselijke locatie voor ons jubileum!
De mensen van Wisseloord, van de verschillende merken
en het Rhaspody-team staan klaar om zaken toe te lichten en
wonderschone sets te laten zien en horen. De merken hebben
opmerkelijke primeurs in petto.
Zorg dat je erbij bent! Het wordt een bijzonder gave en
intieme Rhapsody-show, die je je nog lang zal heugen. Gwen,
Michael, Harry, Gerard en het hele Rhapsody-team zullen daarvoor zorgen. We zien je graag!
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