
Je hebt deelgenomen aan de Pro Tools 11 - 101 en nu wil je 
verder om de sleutelvaardigheden te leren van Pro Tools 
om jou verder te helpen in audio post-productie of mu-
ziek. Dan volg je de cursus Pro Tools 11 - 101 Production I.

Doelgroep
De cursus is ontwikkeld door Avid om muzikanten, audio-
technici en sound-editors voor film of televisie verder te hel-
pen met het systeem.

Cursusomschrijving
De driedaagse cursus Pro Tools 11 - 110 biedt een uitgebreide 
kijk op het Pro Tools systeem. Deze intensieve cursus omvat 
alle key concepts en vaardigheden die nodig zijn om een Pro 
Tools systeem te bedienen. Pro Tools 11 - 110 sluit naadloos 
aan op de cursus Pro Tools 101 en biedt de mogelijkheid om 
het Avid Pro Tools User examen af te leggen en daarna door te 
gaan met de cursus Pro Tools 11 - 201 Production II.

Pro Tools 11 - 110
Production I

Avid Training Series

'Learn all key concepts and 
skills to operate Pro Tools' 
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Cursusduur:  3 dagen

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

Lesmateriaal: Het lesmateriaal bestaat uit het boek  
 ‘Pro Tools 110’ en een DVD met  
 praktijkoefeningen. 

Kosten:  Zie de Avid cursussen prijslijst 

Onderwerpen

• Controlling Pro Tools

• Configure your studio and session

• Control Pro Tools using external controllers

• Manage session data and media files

• Record MIDI and audio, using loop recording and advan-
ced techniques

• Work with time scales and virtual instruments

• Work with Avid Elastic Audio

• Edit and quantize MIDI and audio

• Use audio editing and file management techniques

• Apply editing techniques such as the use of Clip Loops

• Enable, play, view, and edit automation data

• Mix using sends, returns, plug-ins, Master Faders, and 
groups

Lesmateriaal
Bij de cursus krijg je het officiële “Avid Pro Tools 110” 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
• Pro Tools 101 gevolgd te hebben of het Pro Tools 101 as-

sessment gehaald te hebben.

• 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 - 201  Production II
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