Pro Tools 201

Pro Tools Production Essentials
Avid Training Series

'Pro Tools Operator'

Pro Tools 201 is een driedaagse cursus, die naadloos aansluit op de cursus PT 110. De cursus is voornamelijk gericht op het leren van de gevorderde vaardigheden die
nodig zijn voor het werken met Pro Tools in een studioomgeving voor bijvoorbeeld opname, montage en mixen.
Deze vaardigheden vormen het begin van het werken op
professioneel niveau met het Pro Tools|HD systeem.
De onderwerpen in deze cursus worden stapsgewijs behandeld aan de hand van praktijkopdrachten, die je door alle benodigde Pro Tools functies heen loodsen. De onderwerpen en

het materiaal die je in deze cursus krijgt voorgeschoteld, zijn
de basis voor de vervolgcursussen van het 210-niveau, waarmee de status Pro Tools Operator kan worden behaald.
Aanbeveling
Avid adviseert hands-on training bij een officieel geautoriseerd trainingscentrum. CMM is de enige Avid Authorized Learning Partner in Nederland en biedt klassikale training door
een ervaren en gecertificeerde instructeur. CMM is de meest
effectieve weg naar de Pro Tools Expert status.
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Pro Tools 201

Pro Tools Production Essentials
Avid Training Series
Benodigde voorkennis
-

Bekendheid met het gebruik van een computer
en de algemene software eigenschappen.

-

Goede vaardigheid in de Engelse taal, aangezien het
lesmateriaal en de software Engelstalig zijn.

-

Ruime ervaring met Pro Tools (Om PT 201 te volgen, dient 		
de cursist eerst de examens of de cursussen van PT 101 en
PT 110 succesvol te hebben afgerond)

Lesoverzicht en onderwerpen
Les 1.

Understand Pro Tools|HD

Les 2.

Optimize your system

Les 3.

Configure and navigate sessions

Les 4.

Manage sessions using DigiBase browsers

Les 5.

Apply selection techniques

Les 6.

Edit using alternate tools and advanced
nudging techniques

De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

Les 6.

Employ HD automation modes

Les 7.

Mix with Pro Tools|HD

Examinering en certificering

Les 8.

Finish the session by creating a final mixdown

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.

Pro Tools traject
Hieronder een outline van het traject wat uiteindelijk leidt tot
de Pro Tools Operator of de Pro Tools Expert status.

Voor meer informatie over Avid Certificering kun je terecht
op www.cmm.nl/avid

Cursusduur:

3 dagen

Lestijden:

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

Lesmateriaal: Het lesmateriaal bestaat uit het boek
‘Pro Tools 201’ en een DVD met
praktijkoefeningen.
Kosten:

Zie de Avid cursussen prijslijst
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