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OMSCHRIJVING

Introductie
De opleiding Electronic Music Production biedt een volledig programma gericht op uw ontwikkeling als elektronische producer. Gedurende het traject werkt u met
hoogwaardige apparatuur in een professionele omgeving.

Omschrijving
Tijdens de studie wordt u intensief begeleid door professionele docenten uit het werkveld. Na afloop maakt u een vliegende start als electronic music producer.
Next Level Producer
Tijdens de opleiding brengt u in samenwerking met professionals uw elektronische producties en/of performance naar een hoger niveau. Daarnaast hebt u de unieke
mogelijkheid om te werken aan uw carrière en netwerk. In samenwerking met professionele docenten maakt u de juiste keuzes in de juiste richting.
Professioneel Niveau
Onze visie is dat werken met experts in een professionele omgeving de sleutel is tot uw succes. Onze docenten zijn op dagelijkse basis actief in de muziekwereld. Er is
ruimte om te experimenteren met elektronische sounds en eﬀecten. Vervolgens worden deze experimenten omgezet in daadwerkelijke tracks. Daarnaast leert u alles
over geluidssynthese en de ontwikkeling van een eigen sound. Dit alles onder de intensieve begeleiding van ervaren producers.
In eerste instantie worden er een aantal basisvaardigheden behandeld. Daarnaast is er veel aandacht voor de meest populaire so ware zoals Ableton Live, Logic Pro,
Cubase, Pro Tools. FL Studio en Reason. Uiteindelijk is de opleiding gericht op de ontwikkeling van een persoonlijke stijl en workflow.
Belangrijke thema's tijdens de opleiding zijn audio, MIDI, EQ, compressie, compositie en arrangement, remix & mash-up, sound design en uiteraard mastering.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Muzikanten, deejays en startende (home)studiotechniekers

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Wilt u graag muziekproducer (Professional music production) worden maar hebt u geen idee hoe ermee te starten en wat deze cursus voor u kan betekenen?
Schrijf u dan voorafgaand en vrijblijvend in voor onze gratis introductieworkshop in muziekproductie.
Voor de opleiding Professional music production is het toegestane aantal deelnemers beperkt. Na betaling van het cursusgeld bent u verzekerd van uw plaats in de
opleiding. De hel van het totaalbedrag dient voorafgaand aan de startdatum van de cursus te worden overgemaakt. U krijgt hiervoor een betalingsbewijs. Het restant
kan worden voldaan in twee gelijke schijven tijdens de twee volgende maanden. U krijgt hiervoor aparte facturen.
Zelfstandigen ontvangen bovendien tot 40% korting op de opleidingsfactuur bij inschrijving via SBM. Meer info via www.vlaio.be

Methodologie
De opleiding combineert theorie en praktijk. Enerzijds ontwikkelt u doelgericht kennis. Anderzijds leert u deze kennis toe passen in een professionele omgeving.
Uiteindelijk beheerst u alle onderdelen om aan de slag te gaan als electronic music producer.
Tevens is er uitgebreid aandacht voor uw setup. U hebt reeds bepaalde keuzes gemaakt en hebt favoriete gear en so ware. Samen met de professionele docent lopen

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#150486

we de setup door en richten wij ons op het optimaliseren van uw muzikale doelstellingen.
Tijdens de opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van elektronische producties op een professioneel niveau. Daarnaast worden de populaire so ware synthesizers
en samplers getest. Tevens experimenteert u met effecten en komt u alles te weten over mix technieken, routing en signal flow.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
U maakt muziek en experimenteert met elektronische sounds en effecten
U leert alles over geluidssynthese en hoe u uw eigen sound kan creëeren
U maakt eigen muziek of maakt remixes van bestaande nummers
U brengt uw productievaardigheden naar een professioneel niveau
U haalt het maximum uit uw computer, software en randapparatuur

PROGRAMMA
Kennismaking met de mogelijkheden en het materiaal
Audio & MIDI
Ableton Live
Mix technieken
Routing en signalflow
Logic Pro
Equalizing & compressie
Effecten
Plug-ins
Cubase
Arrangementen
Remixes & mash-ups
Sound design
Reason
Software synths
Tips & tricks
Pro Tools
Mastering

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Begindatum
07/09/2019

Lesdata

Locatie

Contact

MusiCasa

T: 078/353 653

Eentveldstraat 57

F: 050/403061

9910 Knesselare

info@syntrawest.be
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