
Os instrumentos da KORG têm 
desempenhado um papel vital 
na minha carreira musical e esse 
vínculo começou desde que eu era  
especialista de produtos da empresa 
em 1988. Tive a sorte de estar 
envolvido com o desenvolvimento 
do sintetizador M1, um produto que 
eu sinto que foi o início de uma nova 
geração de instrumentos. O modo 
de tocar teclado mudou para sempre 
quando o M1  passou a combinar formas 
de onda sampleadas com formas de 
ondas sintetizadas.

Sonhava com um instrumento que 
pudesse me dar todos os sons e 
controle para minhas performances 
ao vivo - um equipamento que me 
oferecesse toda a potência sonora 
que preciso nos meus shows. 
Agora essa visão se concretizou  
plenamente com o  novo Korg Kronos. 

O novo Korg Kronos é o ponto  
alto de uma incrível história da Korg na 
fabricação de   instrumentos musicais 

coesos e abrangentes, criados por 
uma equipe de artistas apaixonados 
e especialistas técnicos (muitos dos 
quais eu chamo de amigos).

A capacidade sonora do Kronos é 
de enlouquecer (veja a foto abaixo)!  
O mais recente modelo tem um  
novo módulo de piano expandido,  
navegação do painel Touch View 
melhorada, além do exterior  
redesenhado como um  bônus  
especial. Eu posso fazer um show  
de três horas com o Dream Theater   
explorando uma densa camada 
orquestral para os sons pesados,  
aqueles que não encontramos em 
outros teclados. Criar efeitos sonoros 
loucos e um momento depois estar de 
volta a um som de órgão totalmente 
orgânico. Depois de tudo, viajar  
confortavelmente para onde tudo 
começou para mim - no piano 
- com um belíssimo, robusto e 
inspirador som de piano e tudo isso 
a partir de um único instrumento. 

A minha última turnê mundial com 
o Kronos foi a mais feliz que eu tive 
como tecladista. Com o Novo Korg 
Kronos, minha próxima rodada de 
gravações e turnês certamente irá 

levar-me para o nirvana musical. 
Convido qualquer tecladista a 

fazer uma viagem com o Kronos.      
     Você não vai se decepcionar. 
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