
Pro Tools is een begrip in de wereld van audioproductie. 
Het heeft een groot scala aan mogelijkheden voor de ge-
luidstechnici en muzikanten. Of je nu geïnteresseerd bent 
in studio-opname, sound-design, broadcast of post-pro-
ductie, je succes wordt mede bepaald door de vaardighe-
den die je hebt met deze krachtige software.

Doelgroep
Deze cursus is ontwikkeld door Avid om audiofanaten die wei-
nig tot geen ervaring hebben in Pro Tools, het systeem te leren 
om deze vervolgens professioneel te kunnen gebruiken.

Cursusomschrijving
De tweedaagse cursus Pro Tools 11 - 101 leert je de essentiële 
vaardigheden van Pro Tools 11. Tijdens deze cursus leer je al-
les wat je nodig hebt om een Pro Tools project van het begin 
tot de final mixdown uit te voeren. Of je project nu te maken 
heeft met het opnemen van live instrumenten, MIDI sequen-
cing van software synthesizers of audio looping, deze cursus 
geeft je de essentiële vaardigheden tot professioneel succes.
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Cursusduur:  2 dagen

Lestijden:  10.30 -17.30 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het lesmateriaal bestaat uit het boek  
 ‘Pro Tools 101’ en een DVD met  
 praktijkoefeningen. 

Kosten:  Zie de Avid cursussen prijslijst 

Onderwerpen

• Getting to know Pro Tools

• Getting inside Pro Tools

• Create your first session

• Make your first audio recording

• Import media into your session

• Make your first MIDI recording

• Select and navigate

• Apply basic and mixed editing techniques

• Finish your work

• Create Music and Post hands-on projects

Lesmateriaal
Bij de cursus krijg je het officiële “Avid Pro Tools 101” boek 
met DVD.

Examinering en certificering
Je kunt de cursus afsluiten met een officieel Avid examen. 
Na het behalen van dit examen ontvang je een bewijs van 
deelname in de vorm van een certificaat. 

Maatwerk
Deze training kun je ook als maatwerktraining aanvragen, 
toegespitst op jou, jouw bedrijf, team of medewerker. Infor-

meer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Benodigde voorkennis
• Beheersing van de Engelse taal (lesmateriaal en de soft-

ware zijn Engelstalig)

• Bekendheid met audio-opname, zoals basisinzichten in 
opnametechnieken, processen en de uitrusting.

Vervolgcursus
• Pro Tools 11 - 110  Production I
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