
Commerciële muziekproductie is meer dan alleen opne-
men en mixen. Wat gaat er aan het vooraf aan het produ-
ceren van een vette track? Welke tools gebruik je voor het 
componeren van een catchy song?

In de tweedaagse cursus Logic Pro Music Producer leer je 
vaardigheden die je nodig hebt voor commerciële muziek-
productie. Zo wordt er o.a. aandacht besteedt aan het proces 
dat vooraf gaat aan het produceren van een vette track, welke 

tools je kunt gebruiken voor het componeren van een catchy 
song, waarmee je rekening moet houden tijdens componeren 
en produceren van muziek, en hoe jouw muziek 'de sound' 
krijgt die je op de radio of iPod hoort. Tijdens de cursus wordt 
er gewerkt met Apple's Logic Pro 9, de bijgeleverde plug-in's 
en virtual instruments.
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'Produceer commerciële 
muziek met Logic Pro.' 
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Cursusduur:  2 dagen

Lestijden:  10.30 -17.30 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

Dag 1  

Les 1.  Introductie

Les 2.  Voor je begint

Les 3.  Drums

Les 4.  Bas

Les 5.  Lead melodie

Les 6.  Zangopname

Dag 2

Les 7.  Pads/strings/ambient geluiden

Les 8.  Arrangeren en structuren

Les 9.  Spanning in de track

Les 10.  Soundeffects

Les 11.  Mixing

Les 12.  Mastering en oplevering

Doelgroep
De cursus is erg geschikt voor diegenen die eerder met Logic 
Express werkten en nu professioneler aan de slag willen. Ook 
de ervaren Logic Pro gebruiker zal merken dat deze training 
ontbrekende kennis aanvult en veel tips en suggesties bevat, 
die helpen de workflow te optimaliseren.

Benodigde voorkennis
- Ervaring met Apple´s besturingssysteem
- Kennis van de Engelse taal (software is in het Engels)
- Kennis van audioterminologie / muziekproductie is een pré
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