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Jag heter Jerker Antoni och representerar 
Viscount i Sverige, Norge och Finland. 
Ring mig när som helst! 0734-211 888
Även WhatsApp. jerker.antoni@gmail.com
Kolla även hemsidan jerkerantoni.se

Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult AB

Nöjda kunder - bästa reklamen!
Jag har nu levererat 944 orglar sedan 2009! Otroligt egentligen - men sant!  

OPERA 450

Viscount presenterar våren 2023 2 helt nya serier orglar baserade på den 
uppgraderade modelingtekniken Physis Plus! Läs mer på jerkerantoni.se 

Snabb service = nöjda kunder!
SERVICEN SKÖTER ”BLOMMAN”!
Jag tycker Blomman är ett riktigt geni och 
han klarar sig långt även utan schema. Han 
har klarat att laga allt från Viscount som 
han servat. Även expert på gamla arkadspel 
och synthar! Men kontakta mig först på 
0734 211 888 - goda råd är gratis och det är 
inte alltid det lönar sig att laga gamla 
instrument.
Blomman når du direkt via email på 
blomman@retro-games.se
Är det brådis kan du ringa honom på 
+46762566590.
Bor du långt från Stockholm kontaktar du 
mig först på jerker.antoni@gmail.com, jag 
har kontakt med många bra service-tekniker 
över hela Sverige. 
MVH Jerker

Snabbhandbok till samtliga modeller!

Ladda hem svenska 
snabbhandboken 
från min hemsida. 
Du kommer snabbt
igång och hittar det
mesta i mina och 
Henric de Kosters 
snabbhandböcker. 
Skriv ut och sätt dig 
framför din nya 
orgel och du är 
igång med det mesta 
på någon timme. Är 
det något du inte 
fattar ringer du mig 
på 0734-211 888!
Jag har alltid 
mobilen påslagen. 
Mvh Jerker 



Modeller med PHYSIS PLUS modelingteknik

DOMUS DOMUS S4

DOMUS 4

Ersätter CHORUM-serien

Ljudalstringen i nya Domus-serien är baserad på den allra senaste 
uppdaterade modelingtekniken, Physis Plus, den kraftfulla naturliga 
utvecklingen av den välkända patenterade Physis som tack vare systemet 
Moris© (Viscount Deep Learning) har gjort det möjligt att uppnå en helt 
annan realism som aldrig upplevts tidigare. Faktum är att den kan fånga 
och utveckla nya parametrar som är typiska för hur orgelns ljud 
genereras, vilket gör att Viscounts sound känns otroligt levande och äkta.

De två nya Positif-modellerna är väldigt prisvärda och är som standard 
utrustade med de eleganta uppdaterade träklädda TP8 klaviaturerna.
Båda modellerna finns i både ljust och mörkt tåligt eklaminat.  

DOMUS P45

8 nya modeller! Kolla hemsidan!



OPERA
Ersätter UNICO

OPERA 450

OPERA 450

OPERA 250 OPERA 250

OPERA 400

Modeller med PHYSIS PLUS modelingteknik

6 nya modeller!
Kolla hemsidan!



Modeller med PHYSIS modelingteknik

En serie fantastiska konsertorglar i Cavaillé-
Colls anda baserade på den revolutionerande 
PHYSIS tekniken med physical modeling 
istället för gammaldags samplingsteknologi.
8.1 Surround Sound med 13 inbyggda 
högtalare - det är som att sitta framför en 
mäktig piporgel och omslutas av ljudet som 
studsar mellan piporna.

OCH DET BÄSTA!: Du ser ut över orgeln 
och kan ha kontakt med kören, orkestern, 
prästen osv. utan att du behöver ställa dig 
upp. Den 3-manualiga modellen har 55 
stämmor ur ett inbyggt bibliotek på över 600 
stämmor i 4 stilar. Den 4-manualiga har 68 
stämmor. Oktavkoppel SUB/SUB OKTAV. 
Förutom två valbara tremulanter har det nu 
tillkommit ett TREM VOX med "kanin-
vibrato" för Vox Humana-stämman.

Storleken är samma för båda modellerna: 
188 cm bred, 120 cm hög utan notställ, 
78,5cm djup utan pedal. Vikt 214 kg för 
Ouverture 3.
Orglarna är som standard delade i två delar 
så överdelen och underdelen går att bära upp 
till orgelläktaren var för sig även om det är 
en trång trapp.
OBS! Det går naturligtvis att beställa den 
med fransk disposition också.

SONUS 60 SONUS 40 DLX

Sonus-serien består
av 10 modellerSONUS

SONUS är en serie orglar med 6.1 eller 8.1 Surround Sound 
med upp till 13 högtalalare för att simulera klangen i en 
kyrka. Ljudet alstras i realtid med Viscounts egen PHYSIS 
modelingteknik. Samtliga modeller har nu över 600 stämmor 
i biblioteket. Samtliga stämmor går dessutom att modifiera 
efter egen smak så du kan spara dina egna favoritorglar - 4 
stycken direkt åtkomliga "USER"-orglar i orgelns inbyggda 
minne. Hundratals på USB-sticka.
Du kan lagra och ta med dig dina stämmor, kombinationer 
och inställningar till en annan likadan orgel på en USB-
sticka, eller bara spara för att ladda in nästa gång om ni är
             flera organister i församlingen som delar på orgeln. 
             De mest sålda modellerna är Sonus 60 och Sonus 40
             som står både i många kyrkor och hemma hos 
             välkända organister.  Orglarnas inbyggda Surround 
             Sound gör en fantastisk skillnad i lokaler med tråkig
             akustik samt även i ett mindre rum hemma.
             De senaste åren har serien kompletterats med två 
             modeller i Positiv stil som du hittar 
             mer om på jerkerantoni.se. 
 

SONUS P235 SONUS P346

OUVERTURE 3 Borås

OUVERTURE
OUVERTURE 3 Svenljunga OUVERTURE 4 Stefanskyrkan Stockholm



Samplingsbaserade portabla orglar
CANTORUM TRIO
En portabel 3-manualig kyrkorgel! 
Cantorum Trio väger 32 Kg och är 
i princip en Chorum S80 förutom 
att högtalarna är mindre samt att 
pedal och svällare inte ingår.
Cantorum Trio använder den 
senaste samplingstekniken från 
Viscount med 46 samplade 
stämmor i fyra stilar + 15 
orkesterstämmor som piano, 

harpsichord, strings mm. Den har 
inbyggda högtalare, hörlurs-
utgång och MIDI-in/ut för att 
t ex ansluta en pedal samt ingång 
för sustainpedal och svällare.
Cantorum Trio använder samma 
fina Tracker Touch klaviaturer 
med simulerad tryckpunkt som 
övriga Viscountorglar ända upp 
till Ouverture. Finns även med 
lyxiga TP8 träklädda klaviaturer

CANTORUM DUO 
Denna modell väger under 20 Kg
och har 30 samplade stämmor i fyra 
stilar + 15 orkesterstämmor som 
piano, harpsichord, strings mm. 
Inbyggda högtalare, hörlursutgång 
och MIDI-in/ut för t ex att ansluta en 
pedal samt ingång för sustainpedal 
och svällare. 
Cantorum Duo använder samma fina 
Tracker Touch klaviaturer med 
simulerad tryckpunkt som övriga 
Viscountorglar ända upp till Opera 
och Ouverture.

CANTORUM VI PLUS
Portabel 61-tangenters kyrkorgel 
med ställbar splitpunkt, program-
merbara stämmor för vänster/höger 
samt en funktion att lägga till den 
lägsta tonen i basen utan att 
använda pedal. Lättanvänd och låg 

vikt. Alla stämmor är i Stereo 
och mycket realistiska. 
Cantorum VI Plus har alldeles 
utmärkt ljud trots storleken då 
dom två 5-tums inbyggda 
högtalarna drivs med en 
förstärkare på hela 2X22W.
MIDI In/ut förstås och samma 
fina "Tracker Touch" klaviatur 
som de stora Viscountorglarna. 
Orkesterstämmor som piano, 
harpsichord, strings osv. 
Ingångarg för både svällare och 
sustainpedal. 
Storlek 9x90x30cm. 
Vikt endast 14 Kg. 

CANTORUM VI P
LUS

Orgeln lackeras i delar och kabinettet sätts därefter ihop lackat i valfri färg. 
Även bänken och pedalen lackeras i samma kulör. Priset varierar och även leveranstiden.
Räkna runt 5-10% extra och 2-3 månaders leveranstid. Begär offert!  

Modellerna i äkta ekfaner går att lackera, men inte 
modellerna i eklaminat, där fastnar inte färgen. 
Men annars är det fritt fram. Kanske Ferrarirött? 

VALFRI KULÖR!

CANTORUM TRIO

Cantorumserien säljs 
även i olika paket med 
pedal, svällare, stativ, 
bänk osv.

Läs mer på
jerkerantoni.se

CANTORUM DUO



Legend ’70s 
Ett modulärt stage piano 
med allt du behöver!

LEGEND LIVE

LEGEND SOLO

Legend ’70s och KeyB Legend

LEGEND EXPANDER

KEYB LEGEND
När den introducerades för 7 år 
sedan skrev fabriken:
”The Legend Classic organ is able 
to perfectly recreate the sound of 
tone-wheels organs offering you 
again the “vintage feeling”. With 
four sets of drawbars and double 
keyboards, this organ stands apart 
from all the rest in advanced 
technology sound, feel and much 
more affordable pricing. 
Every aspect of a tonewheel 
keyboard and sound is so perfectly 
duplicated that players all over the 
world are saying “it’s the best 
ever!” Och nu kom även den 
uppgraderade LEGEND SOUL!
Se nästa sida! KeyB Legend 

Joey DeFranceso signature

LEGEND 70's
Modulära stagepianon som du anpassar efter dina egna behov. 
Du kan lätt ställa in alla dina favoritsound från Rhodes, Wurlitzer, 
Clavinet osv. plus traditionella piano- och flygelsound. Du kan även 
styra en extern synth.
Serien har en helt fantastisk ljudkvalitet tack vare den unika 
VISCOUNT PM-tekniken (Physical Modeling) och det exakta svaret 
från klaviaturen, kombinerat till ett bärbart instrument av högsta 
kvalitet.

FINPUTSA DINA SOUND! 
Det ingår även en editor för MAC/PC som är kostnadsfri. 

LEGEND

KEYB HURRICANE 210 CABINET
Mycket bra tryck i hela registret och dessutom mellan-register- och diskanthögtalare 
som är snett uppåtriktade för perfekt spridning.
OBS! Inga roterande högtalare! - man nyttjar KeyB orglarnas simulering.
Funkar även som ett PA - bara mixern fattas. 
Eftersom inget snurrar kan du köra ditt digitalpiano eller keyboard paralellt 
genom kabinettet. 



Läs allt om dom nya kabinetten med äkta
roterande ”snurror” på min hemsida: 
jerkerantoni.se/kabinett.html

Läs allt om dom nya modellerna på
jerkerantoni.se/legend-soul.html

De portabla 
orglarnas
kung!

LEGEND SOUL 273

LEGEND SOUL 261



Nöjda kunder! Många fler på hemsidan

Tack för supersnabb support. En ton i pedalen 
var glapp men efter ett tips från Jerker var 
felet konstaterat och inom en timme var den 
trasiga gummidutten i brevlådan på väg till 
mig.
Det är verkligen service tycker nöjd Staffan i 
Enköping

”När du nu inte har någon utställningslokal är 
du välkommen att hänvisa verkligt seriösa 
Ouverture-spekulanter till mig.
Jag har sex stora konsertprogram redo att spela 
när som helst med alla registreringar lagrade i 
orgels minne. Jag kan visa upp orgelns fulla 
kapacitet för professionella sammanhang. Vad 
tror du om det?”
Ralph Gustavsson.
Ja, vad skall man säga! Nöjda kunder är ju det 
bästa jag vet. Mvh Jerker 

”Köpte en Cantorum Duo för ca ett år sedan 
som jag varit mycket nöjd med. 
Då Cantorum Trio kom ville jag absolut ha en 
sådan istället. Fler möjligheter och större ljud. 
Underbart att ha en fin 3-manualig orgel som 
går att ta med överallt.” 
Åke Mattison

Min sidekick Henric de Koster har hjälpt mig 
mycket tack vare sina gedigna kunskaper om 
orglar, han är dessutom utbildad orgelbyggare. 
Vill du ha goda råd, hjälp med installation och 
intonation samt kanske låta honom hålla en 
kurs för organisterna om den nya orgeln? 
Kontakta honom på hdkaby@gmail.com  

”Orgeln anlände utanför dörren. Smidig att 
placera och har ljuvliga stämmor. Konkav 
pedal känns helt rätt.”
Marie Tängmark, övernöjd kyrkomusiker.

”Jag är så nöjd med Ouverture-orgeln. 
Beställde den med fransk disposition och 
stämmorna klingar riktigt fint. För att bredda 
klangen så kompletterades orgeln med fyra 
externa högtalare samt en subwoofer.
Resultatet- orgeln klingar magnifikt och man 
tror sig befinna sig i en stor katedral när man 
hör den. Det är även inga problem att spela så 
orgeln hörs i hela kvarteret!”
Jörgen Martinson Domkyrkoorganist i 
Karlstad

EXPERTHJÄLP!

SUCCE! Kolla in min hydrauliska orgelbänk
jerkerantoni.se/orgelbaenk.html Över 60 sålda!
PRIS 9.900:- inkl moms och frakt. 

Colin Smith och Ole Spydevold i Kampen kirke i Oslo blev nöjda efter att jag var förbi i september 
och flyttade ut högtalarna som varit placerade i pipgarderoben och vinklade sub-basarna mm. 
Det blev stor skillnad! Och en till nöjd kund i Norge. Orgeln är en Unico 400 med träklaviaturer.


