
Logic Pro wordt gebruikt door DJ’s, Producers en andere 
musici om hun muziek producties op te nemen, te creëren 
en af te mixen. Leer werken met hét muziek programma 
waar ruim 60% van alle musici mee werkt, Logic Pro. De 
cursus Logic Pro X 101 zorgt ervoor dat je klaar bent om te 
werken met de software en al zijn tools. 

Cursus omschrijving
De officiële Logic Pro X 101 cursus is zo opgezet dat je in drie 
dagen weet hoe je muzikale creaties kunt maken, opnemen 
en afmixen. Zo leer je om aangepaste audio en MIDI confi-
guraties te maken die naadloos samenwerken met de audio 
studio. Leer je om een eigen nummer te componeren met 
Logic Pro’s software instrumenten, Apple Loops en  effecten. 
Daarnaast leer je werken met Flex Pitch, Drummer, Drum Kit 
Designer, Track Stacks, MIDI effects en nog veel meer.

De interface van Logic Pro X zul je na de cursus tot in de punt-
jes kennen. Hierdoor wordt het mogelijk om al jouw creativi-
teit los te laten op het programma. Dat helpt jou als musicus 
om een goed overwogen beslissing te maken tussen bijvoor-
beeld instrumenten, timing en export. 

Tijdens de cursus is er ook voldoende gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
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'Be a musician, be creative,  
use Logic Pro X' 
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Cursusduur:  3 dagen

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het officiële lesboek uit de Apple Pro  
 Training Series inclusief een dvd-rom  
 met voorbeelden en oefeningen.

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

Examen en certificaat
College of MultiMedia is Apple Authorised Training Centre. 
De cursus Logic Pro X 101 is onderdeel van de Apple Pro Trai-
ning Series, hierdoor kun je het officiële Apple examen afleg-
gen om Apple Certified Professional, Logic Pro X te worden. 
Als Apple Certified Professional is voor iedereen duidelijk dat 
jij een expert bent op het gebied van Logic Pro X.

Doelgroep
De cursus Logic Pro X 101 is bedoeld voor (aankomende) mu-
zikanten, songwriters, DJ’s, Producers, Geluidstechnici, sound 
engineers en andere musici die Logic Pro X tot in de puntjes 
willen beheersen om de meest fantastische audio creaties op 
te nemen en te produceren.

Jouw medecursisten
Jouw medecursisten van de cursus Logic Pro X 101 zijn al-
lemaal actief in de muziekindustrie. Van hobbymatig gebruik 
tot aan professionals en van componisten tot geluidstechni-
nici. Doordat er in de cursus zoveel verschillende mensen zit-
ten uit verschillende genres en vakgebieden vormt de cursus 
een bron van nieuwe inzichten en inspiratie.

Lesmateriaal
Als naslagmateriaal krijg je het e-book “Apple Pro Training Se-
ries, Logic Pro X” bij de cursus. Hier vind je alle onderwerpen 
terug die in de training zijn besproken. 

Benodigde voorkennis
- Ervaring met werken met een Mac.
- Beheersing van de Engelse taal  
  (lesmateriaal en de software zijn Engelstalig)
- Basiskennis van audioterminologie is een pre,  
  maar geen vereiste.
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 - Exploring the interface
 - Build up the arrangement
 - Mixing the song
 - Mixing down to a stereo file
 - Recording audio
 - Setting up digital audio recording
 - Recording a single track
 - Punching In and Out
 - Changing recording settings
 - Deleting unused audio files
 - Editing audio
 - Editing regions in the  

 audio track recorder
 - Editing files in the  

 audio file editor
 - Aligning audio
 - Produce a virtual drum track
 - Recording MIDI and using  

 controllers
 - Using a Patch from the library
 - Recording MIDI 

 - Correcting the timing  
 of a MIDI recording
 - Creating a layered sound patch
 - Creating a split keyboard patch
 - Maping smart controls to patch  

 parameters
 - Controlling Logic from an iPad  

 using Logic Remote
 - Processing MIDI notes  

 with MIDI effects
 - Creating and Editing MIDI
 - Creating MIDI notes in the piano 

 roll editor and the score editor
 - Editing MIDI data in the event list
 - Creating and editing MIDI  

 continuous controllers
 - Editing and Arranging a Song, 

 Time and Pitch
 - Mixing, Exporting a Song and 

 Automating the Mix
 - Using external MIDI devices
 - Keyboard shortcuts


