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AUDIO VISUAL ACADEMY: AL 30 JAAR ERVARING MET AUDIOVISUELE OPLEIDINGEN.

Eerstvolgende opleidingen:
9 januari 2019
De opleiding Dance/Beatproducer
van de AVA is algemeen bekend als
toonaangevend in Europa.
Deze bestaat uit drie delen:
–
–
–

Deel 1: Dance/Beatproducer
Deel 2: Advanced Producer
Deel 3: Master Producer

Het geheel wordt afgesloten met een diploma
De totale opleidingsduur is 9 maanden, een keer per week. Je kan kiezen uit een dag- of avondopleiding.
Hierdoor is de opleiding goed te combineren met bijvoorbeeld werk of een studie.
Door met kleine klassen te werken, krijg je de begeleiding die je nodig hebt om snel op een
professioneel niveau te komen.

Je werkt met de nieuwste apparatuur en software.
Op deze manier krijg je een beeld waar de moderne
studio's mee werken. Ook krijg je bij ons een heel
breed spectrum met audio toepassingen. Hierdoor
kan je jezelf nog beter oriënteren waar je je in wilt
specialiseren.
Kosten van de opleiding: Deze vind je op het
onderstaand inschrijfformulier
Over het lesgeld hoeft geen BTW betaald te worden.
Op aanvraag kan in termijnen worden betaald.

Een beknopte opsomming van onderwerpen:
Deel 1:
- Studio setup
- Equalizing
- Expander/Gates
- Compressor/Limiters
- Effecten/randapparatuur
- MIDI/Audio editing
- Virtual Instruments
Deel 2:
- Editing
- Sampling
- Vocal Recording
- Pre Amps
- Beat Creating
- Monitor mixing

Deel 3:
- Mastering
- Synthesizer Synthesis (Synth leer)
- Platenproductie en rechten
- Muziekanalyse
- Toepassingen op eigen producties

Door de hele opleiding heen worden adviezen gegeven voor je eigen studio set-up.
Bijvoorbeeld welke microfoons of monitor speakers het beste binnen je budget vallen, of welke aanpassingen je
het beste kunt doen in je eigen studio om je afluistering of opnamen te optimaliseren.
Ook kun je kritisch naar je eigen producties laten luisteren om daar creatieve ideeën over op te doen.
Er is een mogelijkheid om studio opnamen mee te nemen om hiermee te oefenen.
Meer info kan worden verkregen door te mailen naar:
Melchior Meijer: informatie@avastudios.nl
Je kunt ons natuurlijk ook altijd bellen
op bovengenoemd telefoonnummer.
(ma-vr 10:00 uur - 20:00 uur)
Met vriendelijke groet,
Melchior Meijer
Audio Visual Academy
Managing Director
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INSCHRIJFFORMULIER DANCE / BEATPRODUCER: FULL COURSE
Full Course (1,2 & 3)
Aanvangsdatum:

Woensdag 9 januari 2019 tot en met december 2019

Aantal lessen:

35

Les blok:

3 uur, 1 keer per week.

Kosten:

€ 2.975,-

Tijden middag opleiding: 15:00 – 18:00

avond opleiding: 19:00 – 22:00 uur

** Over het lesgeld hoeft geen BTW betaald te worden. **

Gegevens leerling
Naam:

Straat, huisnummer:
Postcode, Woonplaats:
Beroep:

O loondienst

( graag gegevens werkgever op
ommezijde noteren)

O anders, namelijk:

Leeftijd:
Schrijft zich in voor:

O schoolgaand

O uitkering

O zelfstandige

Telefoonnummer:
O full course woensdagmiddag

(aanvang 9 januari 2019)

O full course woensdagavond

(aanvang 9 januari 2019)

Niet gevolgde lessen of voortijdig stoppen van de cursus geeft geen enkel recht op restitutie van het lesgeld. De cursist verklaart
bekend te zijn met de aard en strekking van de opleiding en algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord met de bovenstaande bepalingen.

Datum:

Handtekening cursist(e):

Plaats:
Dit inschrijfformulier zenden naar ons correspondentie adres: Postbus 306, 1270 AH, Huizen.

