
    TARIEVEN OPLEIDING PRODUCER 
  
  
 wat wordt behandeld:  
  

 - Recording Software : Logic pro X / Cubase 9+ / Protools 10+ / Studio One (Apple)  
- Soft Synths, FX & Samplers (programmering, in- en toepassingen)  
- Audio & Midi Management (structureel werken en overzicht behouden binnen je computer)  
- Hardware (randapparatuur en afluistering)  
- Akoestiek (optimalisering werkruimte......altijd op locatie!) 
- Compositieleer en arrangeren   
- Vocalen (hoe vocalen op te nemen)  
- Mixen (hoe een goede mix te maken)  
- Masteren (hoe een goede master te realiseren)  
 
  
 
 Single-cursus (“one on one”.... wordt enkel in blokken van 2 uur gegeven)  
  
€ 50,-  (Losse les van 60 min)   Iedere dag van 10.00 tot 22.00 (óók zondagen)  
  
strippenkaart 1    (12 lessen van 60 min 'a € 49,-)  €    576,-  
  
strippenkaart 2    (18 lessen van 60 min 'a € 48,-)  €    864,-  
  
strippenkaart 3    (24 lessen van 60 min 'a € 46,50) € 1.116,- 
  
strippenkaart 4   (36 lessen van 60 min 'a € 44,-)  € 1.584,- 
  
* prijzen strippenkaart zijn exclusief 55 cent kilometertoeslag bij lessen op locatie.  
 
Duo-cursus (twee personen tegelijk......wordt enkel in blokken van 2 uur gegeven)  
  
€ 40,- (Losse les van 60 min/p.p      Iedere dag van 10.00 tot 22.00 (óók zondagen) 
  
strippenkaart "Duo" 1     (12 lessen van 60 min 'a € 38,-)  € 456,- p.p 
  
strippenkaart "Duo" 2     (18 lessen van 60 min 'a € 36,-)  € 648,- p.p 
 
 
Speedcourse ....... “Getting started!” (3 uur non-stop) € 125,- (Single) € 100,- (Duo p.p) 
 
Speciaal voor diegenen die op een snelle en effectieve wijze kennis willen maken met 
muzieksoftware en de mogelijkheden ervan! Perfect afgestemd op diegenen die net beginnen! 
Het “getting started” pakket bestaat uit een workshop van 3 uur aan één stuk! Na deze 
speedcourse ben je vrij om vanaf dat moment losse uren of een strippenkaart te nemen!  
 
 
*aangegeven prijzen zijn exclusief 21% btw. 
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