DJ school Houten
by WYS-music

Lessen DJ, Producer & Sound Design voor alle leeftijden!
Bij DJ school Houten kun je terecht voor lessen DJ, Producer of Sound Design. Op basis van
diverse korte modules kun je groeien van beginner tot pro.
Leren beatmixen, scratchen & backspinnen op Pioneer-apparatuur? Een eigen track maken met
Ableton? Werken met synthesizers en drumcomputers?
Het kan allemaal bij DJ school Houten, voor elke leeftijd, beginner of gevorderd.
Tijdens de verschillende lessen en modules DJ leren we je alles wat je moet weten om een
goede dj te worden. We gebruiken uitsluitend apparatuur van Pioneer (marktleider op dit
gebied) en hanteren ook hun ‘work flow’. Zo ben je verzekerd van een goede basis en kun je
zonder problemen ook uit de voeten met apparatuur die standaard wordt gebruikt door bijna
alle grote dj’s. Ook de software van Pioneer (Rekordbox) zullen we uitgebreid gebruiken.
Elke les bestaat natuurlijk uit een stukje theorie, maar we gaan vooral aan de slag met de
apparatuur en software. Iedere leerling heeft zijn eigen set, hoofdtelefoon en muziek. Veel
‘hands on’ dus, want al doende leert men!
Tijdens de verschillende lessen en modules Producer leren we je alles wat je moet weten over
en wat er allemaal komt kijken bij het produceren van Elektronische Dance-Muziek (EDM). We
gebruiken apparatuur en software van Ableton, een toonaangevende DAW (Digital Audio
Workstation) waar veel grote producers mee werken.
Iedere leerling heeft zijn eigen producer-set en hoofdtelefoon. Ook hier, naast een stukje
theorie, veel ‘hands on’ en kun je je met de verschillende modules verder ontwikkelen.
Tijdens de verschillende lessen en modules Sound Design leren we je alles wat je moet weten
over het creëren van nieuwe geluiden die je kunt gebruiken bij het produceren van
Elektronische Dance-Muziek (EDM). Als je met het gebruik van samples tegen beperkingen
aanloopt en synthesizer-presets steeds nét niet de geluiden zijn die je zoekt in je productie, dan
maken we die toch zelf!
We gebruiken apparatuur en software van diverse leveranciers, zoals Ableton, Native
Instruments, Novation, Korg en Moog.
Wil je het reguliere aanbod DJ-, Producer- en Sound Design bekijken? Wil je meer weten over
de online lesmogelijkheden, teamuitjes, verjaardagen of workshops? Andere vragen?
Mail ons vrijblijvend via info@djschoolhouten.nl of bekijk onze website www.djschoolhouten.nl
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Lessen & modules
De volgende lessen & modules worden gegeven via het HMC:
Groepslessen, 3-5 personen:
•
•
•
•

DJ01 (DJ basis), 5 x 1 uur
DJ02 (DJ basis vervolg), 5 x 1 uur
DJ03 (DJ gevorderd), 5 x 1 uur
DJ04 (DJ gevorderd vervolg), 5 x 1 uur

•
•
•
•

PD01 (Producer basis), 5 x 1 uur
PD02 (Producer basis vervolg), 5 x 1 uur
PD03 (Producer gevorderd), 5 x 1 uur
PD04 (Producer gevorderd vervolg), 5 x 1 uur

•
•

SD01 (Sound Design), 5 x 1 uur
SD02 (Sound Design vervolg), 5 x 1 uur

Privé-lessen:
•
•
•
•

DJ01p (DJ basis), 5 x 1 uur
DJ02p (DJ basis vervolg), 5 x 1 uur
DJ03p (DJ gevorderd), 5 x 1 uur
DJ04p (DJ gevorderd vervolg), 5 x 1 uur

•
•
•
•

PD01p (Producer basis), 5 x 1 uur
PD02p (Producer basis vervolg), 5 x 1 uur
PD03p (Producer gevorderd), 5 x 1 uur
PD04p (Producer gevorderd vervolg), 5 x 1 uur

•
•

SD01p (Sound Design), 5 x 1 uur
SD02p (Sound Design vervolg), 5 x 1 uur

•
•

Losse lessen, 1 uur
Losse lessen, 5 x 1 uur

•

Online-module, 4 x 0,5 uur, 2 weken apparatuur thuis
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