De Klankacademie is een 3D opleiding: je leert in de praktijk in de best uitgeruste studio’s.
- Opleiding studiotechniek Klankacademie najaar 2018/ voorjaar 2019
- Aanvang : 17 september - einde van de opleiding : maart 2019
- Max aantal deelnemers voor volledig traject : 8
- Prijs basiscursus geluidstechniek level 1/1+ : 750 E
- Prijs basiscursus + Pro Tools weekend : 1000 E
- Prijs traject homestudio ( level 1/1+ tem 3) : 1750 E
- Prijs traject 2018 ( level 1/1+ tem level 4 ) : 2750 E + btw
- Prijs Pro engineer/Producer (alle levels 1/1+ tem 6 ) : 5000 E + btw
Waar? Klankacademie/ Hype Studio’s Mechelen, Veldenstraat 22 , 2800 Mechelen.
Voor wie? Iedereen kan meedoen! Er is geen basisvoorkennis vereist en leeftijd speelt geen rol.
We verwachten wel 100% interesse en motivatie
Wanneer ? : start 17 september - Level 1-4 in 2018 - level 5 en 6 voorjaar 2019
Data:
Level 1 : maandagavond van 19-22 u op : 17 + 24 september , 8 + 15 + 22 Oktober , 5 + 12
november
Level 1+ : woensdagavond 19-22 u op : 17 + 24 Oktober en 7 + 14 November
Level 2 : Pro Tools weekend : 17 + 18 November
Level 3 Studiopraktijk solo artiest : van 24 nov tot 5 december , avond en weekendsessies TBA
Level 4 Studiopraktijk band : 8 - 22 december weekend en avondsessies TBA
Level 5 Muziekproject : januari en februari 2019 TBA
Level 6 Mixing SSL Duality 72 CH : maart 2019 TBA

Iedereen kan meedoen , maar we geven wel voorrang aan mensen die een volledig traject
homestudio of Pro doen.

Level 1: Basis studiotechniek ( gegeven door Jan Volckaert)

- Akoestiek
- Micro's en microtechnieken
- Pre-amps/versterkers/luidsprekers
- EQ en Dynamics
- Effecten en plug-ins
- Electro-akoestiek / Bekabeling
- Digitale audio en Software
- Opnametechniek
- Mixing
- Mastering

Level 2 : Pro Tools ( gegeven door Thierry Boqué)

De nieuwe Pro Tools 12 leren in 2 dagen @ De Klankacademie. ( opleiding ook
geschikt als je versie 8 / 9 / 10 / 11 hebt)
We volgen het 101-programma ( én 110 én veel meer! ) van Avid ,
met grootschermprojectie én interactief.
Inbegrepen : syllabus van meer dan 200 blz, DVD , koffie/thee/water tijdens de sessies.

Level 3 : Studiopraktijk met solo artiest !
Per duo ga je zelf aan de slag in onze ICON -studio’s
Met een goeie basis van de studiotechniek en een degelijke kennis van Pro Tools gaan
we per duo aan de slag in de studio.
Micro-opstellingen proberen, pre-amps patchen, muzikanten coachen...Vallen en weer
opstaan...
Wij zorgen voor goeie singer-songwriters en Electronic Music-artiesten. Jij doet de rest!
Opname en afwerking van een solo-artiest (met akoestische begeleiding) in Icon studio.
Afwerking van reeds opgenomen soloprojecten (akoestisch: piano/gitaar...).
Vocal recording & coaching met beats/electronisch.

In Level 4 gaan we aan de slag met een goeie band.
We nodigen een goeie band uit en doen eerst een workshop drum/bas/gitaar.
Aansluitend starten de opnamesessies ...in het weekend worden alle basictracks
opgenomen , in de week 's avonds doen we overdubs en editing.
Nadien wordt er gemixed en volgt er ook nog een masteringsessie. Je doet een
bandopname van A tot Z.
Studiopraktijk +/- 30 u.
met complete band (drum/bas/gitaar/zang)
Workshops van 4 u : drum/bas/gitaar opname
Level 5 : We doen geen saaie examens, maar een leuk praktisch muziekproject : per
duo kan je een zelfgekozen band of artiest kan opnemen, mixen en masteren.
Geen punten , maar een eerlijke feedback van de muzikanten op jouw eindresultaat!
Opname en mix in de Icon Studio , met Pro Tools 10 HD 3.
Project van 3 dagen.

Level 6 : Mixen op een SSL Duality 72 CH !
Voorheen kon het alleen in je wildste jongensdromen, maar nu kan het echt @ De
Klankacademie : zelf mixen op een Solid State Logic ...de Rolls-Royce vd mixers.
Wij delen onze SSL DUALITY met elke gepassioneerde engineer/producer in spé...dus
ook met jou!

Per duo ga je aan de slag op deze top analoge tafel.
In dit level krijg je ook de kans om met je eigen files aan de slag te gaan en te mixen
op de SSL !
SSL Duality Initiatie (4 uur)
+ 20 uur praktijk mix Duality per duo

Na je opleiding blijf je ook welkom via een eventueel lidmaatschap!
Extra workshops:
- Workshop P.A. : zaterdag 20 Oktober 10 -18 u
- Mastering @ Home : zondag 23 December , 13 - 18 u
Alle info en inschrijvingen :
info@Klankacademie.be
GSM : 0495/401231
Adres Studio’s : Veldenstraat 22, 2800 Mechelen
De Klankacademie wordt georganiseerd door Art Moves vzw.

