MASTERCOURSE

50 HOURS OF PRIVATE LESSONS IN MUSIC PRODUCTION
AND DJ SKILLS. INCLUDING A LIVE DJ PERFORMANCE!

TA L E N T

KNOWLEDGE

MARKETING

JOIN OUR MASTER COURSE PROGRAM
Professionele privé opleiding. Studeer doelgericht bij DJ School Nederland.
Wil jij het vak DJ/Producer leren? Volg dan onze DJ/Producer Master Course. Alles wat je
graag wilt weten over de muziekbranche komt aan bod. Na deze unieke opleiding ben je
zelfstandig in staat om muziek te produceren en live te performen als DJ. Ook het marketing
en business aspect zullen aan bod komen, zoals hoe je aan optredens komt en hoe je jezelf
in de markt zou kunnen plaatsen. De Master Course zal in je eigen gewenste muziekstijl(en)
zijn. Je kunt de opleiding flexibel of in deeltijd volgen. We zijn 7 dagen per week geopend van
11:00 tot 23:30 uur. Er is geen speciale vooropleiding nodig om deze opleiding bij ons te
kunnen volgen; wel voeren wij een intake gesprek om te kijken of je geschikt bent voor deze
unieke opleiding van DJ School Nederland.

LEER OPTREDEN
NET ZOALS DJ’S UIT
DE DJ MAG TOP 100

JOIN US AND BECOME A
PROFESSIONAL DJ AND/
OR PRODUCER
Zonder een eigen sound kun je jezelf niet
onderscheiden in de huidige
muziekbranche.
Leer onder onze begeleiding muziek
produceren en bestaande nummers
remixen. Daarnaast besteden we
aandacht om jezelf als artiest op de juiste
manier in de huidige markt te profileren.

WHAT IS A PRODUCER?
In de muziekbranche wordt een muziek
producent ofwel iemand die muziek
maakt en arrangeert een “producer”
genoemd. De meeste producers beginnen
met muziek produceren vanuit huis en
verhuizen later indien er meer budget is
naar een betere studio of laten thuis een
luxe studio bouwen. Elektronische muziek
produceren kun je relatief gezien snel
leren zonder enige voorkennis van
instrumenten of ingewikkelde
muziektheorieën.

WHAT IS A DJ?
Een DJ is de afkorting van Disc Jockey.
Iemand die bestaande muziek draait met
marktconforme DJ apparatuur. Denk
hierbij aan een Pioneer DJ set, Traktor of
Serato controller. Een DJ controller voor
beginners is zeer betaalbaar geworden.
De professionele DJ’s op grote festivals
werken op een meer uitgebreide DJ set.
Met deze apparatuur zorgt een DJ dat alle
muziek naadloos in elkaar over gaat.
Bekende DJ’s beschikken over een eigen
sound en remixen van bestaande
nummers. Door de geavanceerde en
betaalbare techniek kan iedereen leren
DJ-en.

IMPORTANT
REASONS TO
CHOOSE OUR
MASTER COURSE
Focus op wat jij graag wilt bereiken! Het is
niet nodig om jarenlang in een groep lessen
te volgen met overbodige informatie.
Wanneer je over het budget beschikt om het
sneller en doelgerichter te leren kies je privé
les op maat bij DJ School Nederland in de
vorm van een Master Course. Sinds 2005
doen wij waar wij ontzettend goed in zijn;
mensen verder helpen met kennis en doelen
bereiken. De Master Course is erop gericht
om in een kortere tijd het maximale talent uit
jezelf te halen. DJ School Nederland is sterk
in het werken op maat.

MOST BEAUTIFUL STUDIOS
IN THE WORLD
In onze high-end professionele studio’s komt
jouw creativiteit zeker naar boven. Aan
inspiratie geen gebrek. Wanneer je bezig
bent heb je geen tijdsbesef meer! Na onze
duidelijke uitleg ga je zelf aan de slag en
helpen we je stap voor stap om op korte
termijn resultaat te bereiken met het
produceren van jouw muziek. Al onze
studio’s in ’s-Hertogenbosch,
Amsterdam en Ibiza zijn gebouwd
door de befaamde Jan Morel die
ook de studio’s heeft gebouwd van
bekende artiesten uit alle muziek
genres zoals Martin Garrix, Oliver
Heldens, Blasterjaxx, Neophyte,
Brennan Heart, Headhunterz,
Hardwell, David Guetta, Showtek,
Abraham Mateo, Digital Punk en
Dyna.

YOUR PASSION IS OUR
PASSION!
Onze kennis dragen wij graag over aan jou in
de beste omgeving. Al onze docenten zijn
vriendelijk, eindeloos geduldig en technisch
en muzikaal onderlegd. Door middel van ons
intake gesprek wordt je gekoppeld aan een
of twee docenten die bij jou genre(s) en
persoonlijkheid passen. Een goede sfeer en
gastvrijheid vinden wij zeer belangrijk. DJ
School Nederland beschikt ook over een
eigen catering die zorgt voor een goede
kosteloze lunch of diner wanneer je veel uren
doorbrengt in onze studio’s.

ALL SECRETS REVEALED
We zullen alle relevante DJ en Producer tips
en technieken aan jou doorgeven. De kennis
van DJ School Nederland leer je niet online
of uit een boek. Ons team (15 professionals)
heeft enorm veel goede praktijkervaringen
en deelt dit graag met mensen die echte
passie hebben voor muziek. We zullen
tijdens de Master Course duidelijke
technieken aan jou leren om het genre
muziek te kunnen maken die jij graag wilt
produceren en draaien.

JOIN US!

MASTER COURSE
DJ / PRODUCER

WHAT WILL YOU
LEARN AT THE
MASTER
COURSE?
•

•

DJ technieken en termen: beatmixen, FX,
hot cues, track selection, beatgrid, Key,
Loops, EQ, Gain control, scratching,
vocals, live mash-ups, playlists, DJ set,
tricks, all functions of the CDJ’s 2000
NXS-2 and DJM 900 NXS-2, fast mixing,
intro of a DJ, preparing your set,
Rekordbox, how to play with multiple
DJ’s in a line-up, record a mix-tape, DJ
promotion, special skills en meer.
Producer technieken en termen; how to
build a complete track, create the perfect
beats, writing a melody for vocals, DAW,
workflow, sounddesign, EQ, plug-ins,
midi, FX, compression, vocal treatment,
music essentials, mixing and mastering,
bootleg vs remix, fast mash-up, demo,
co-production, ghost production, music
distribution, tips and tricks, genre specific
techniques en meer.

•

Marketing and Business; (unwritten) rules
in the music scene, promotion, info over
download portals zoals Beatport en
Spotify, agency, rights and royalties of
music, do’s and don’ts in the music
industry, how to get (more) bookings,
how to earn a living with music,
networking, sponsoring en meer
belangrijke info.

•

Inclusief in het Master Course
programma: website design, social media
start up and tips, press photo shoot,
design of a digital logo, worldwide
distribution of 1 of your tracks in
Beatport/Spotify/Apple Music and
more digital portals through one of our
owned professional music labels!

FREQUENTLY
ASKED
QUESTIONS
•

Hoe lang duurt de Master Course?
De Master Course omvat 50 uren privé les
in totaal. Deze uren kun je spreiden over
een paar weken, een paar maanden of
uiterlijk binnen 12 maanden volgen op
flexibele dagen en tijden. Altijd in goed
overleg natuurlijk. Een les/sessie duurt
minimaal 4 uren en maximaal 8 uren
opeenvolgend. De dagen en tijden dat je
les wilt volgen bepaal je zelf in goed
overleg met onze planning.

•

Wat kost de Master Course?
Onze unieke DJ/Producer privé opleiding
kost € 12.500,- exclusief 21% B.T.W. Er is
geen B.T.W. verschuldigd indien de
persoon die de opleiding volgt onder de
21 jaar is en een rechtsgeldig Nederlands
paspoort heeft.

•

Wanneer start de Master Course?
Na een intake gesprek en ontvangst van
de volledige betaling per bank kan de
Master Course binnen enkele dagen
starten.

•

Vanaf welke leeftijd kun je deelnemen
aan de Master Course?
De Master Course kan gevolgd worden
door jongeren en volwassenen.
De minimale leeftijd is 15 jaar,
uitzonderingen jonger dan 15 jaar kunnen
worden gemaakt indien iemand zeer
talentvol is en vooruit loopt op
leeftijdgenoten.

•

Moet je een instrument kunnen
bespelen of noten lezen om de Master
Course te volgen?
Nee dit is niet nodig, je kunt zonder enige
voorkennis de opleiding volgen. Het is
niet nodig om bijvoorbeeld piano of gitaar
te kunnen spelen om deel te nemen aan
de Master Course.

•

Heb je eigen DJ/Producer apparatuur
nodig om de Master Course te volgen?
Het is niet vereist om zelf een duurdere
Pioneer DJ set in bezit te hebben, wel is
het handig om een goede computer te
hebben om muziek te kunnen produceren.
DJ School Nederland verkoopt geen
apparatuur. Indien je nog niets hebt
aangeschaft adviseren wij om te wachten
met aankoop van apparatuur tot wij
vrijblijvend hebben laten zien wat in jouw
situatie zou passen. Daarna kun je indien
gewenst met korting via een van onze
leveranciers tot aanschaf overgaan.
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