
 

DJ LES CURSUS WORKSHOP

GROEPSLESSEN

Groepslessen zijn met maximaal 4 personen. 
Ik probeer zelf altijd in te schatten hoe groot de 
groep kan zijn. Uitleg voor een groep heeft als 
voordeel dat je ook van de vragen van andere 
groepsleden kunt leren. 

Het aantal nummers die je tijdens een groepsles 
zelf kunt draaien is iets minder, maar  omdat 
iedereen een eigen stijl en eigen manier heeft 
leer je daar ook weer van. 

Groepslessen zijn vooral erg gezellig!

AANTAL LESSEN

Iedereen is vrij om het aantal lessen te kiezen. Het 
is voor het plannen wel fijn om te weten hoe vaak 
iemand lessen wil volgen.  

Het kan dus bijvoorbeeld iedere week, 2x per 
maand, 1 keer per maand, losse lessen liefst 1 a 2 
weken vooruit melden. 
 
Een les verplaatsen is ook geen probleem, we 
zoeken samen naar een geschikte nieuwe datum.

WORKSHOP

Een workshop is een leerzame gezellige cursus 
van 1 dag / dagdeel waar je met een groep 
vrienden en vriendinnen samen theorie & praktijk 
leert. 

Een workshop wordt in overleg samengesteld 
zodat jullie altijd precies leren wat er in overleg 
wordt gekozen. Workshops kunnen ook op locatie 
worden gegeven. Het is zelfs mogelijk om af te 
sluiten met het draaien op je eigen feest!

INDIVIDUELE LESSEN

Individuele lessen hebben vooral bij beginners 
veel voordeel omdat exact per persoon 
ondersteuning kan worden gegeven op de 
onderdelen die aandacht nodig hebben.

Bij individuele lessen is het wat eenvoudiger om
af te wijken van een standaard schema. Per keer
kunnen in overleg de onderdelen van de les
gekozen worden.



VOORBEREIDINGEN

Een geslaagde DJ set begint bij een goede 
voorbereiding. In de cursus leer je de nummers op 
een juiste manier te organiseren, selecteren en 
klaar te maken voor het draaien.

Je leert genres / stylen, tempo's en toonsoorten 
herkennen zodat je de juiste nummers vlot bij elkaar 
kunt vinden. Enkele theoretische basisvaardig-
heden komen aan bod zodat je mooie sets kunt 
samenstellen die professioneel klinken.

Na de voorbereidingen heb je een eigen stick met je 
eigen DJ set waarmee je Live kunt draaien!

BEAT TOOLS
 
Iedere DJ gebruikt hulpmiddelen om de nummers 
perfect te mixen. Je leert om de Beat Grid op een 
juiste manier af te stellen, maar ook om Hot Cues 
op een zinvolle manier in te richten.  
 
Ook gaan we nummers compleet anders laten 
klinken door bijvoorbeeld zang van 1 nummer op de 
beat van een ander nummer te plaatsen. Ook het 
maken van een sample loop komt aan bod. 

Je leert om nummers creatief te gebruiken.

TRICKS & TIPS

Er zijn heel veel trucjes die DJ's gebruiken om sets 
nog fraaier te laten klinken. We behandelen iedere 
les weer nieuwe tips zodat je thuis weer verder kunt 
oefenen. 

Er is zoveel te vertellen en te leren dat je zelfs na 
jaren draaien nog veel kunt leren! Plezier kun je op 
ieder niveau hebben met het draaien.

KNOPPENTRAINING

Weten wat iedere knop doet is de basis van 
iedere DJ set. Iedereen kan dit leren en het geeft
al heel snel mogelijkheden om creatief te mixen.

We bespreken naast de werking van de knoppen
ook de toepassingen. Zo leer je wanneer en in 
welke combinatie je de knoppen kunt gebruiken.

Na deze cursus heeft zelfs de Pioneer CDJ2000 
Nexus-2 geen geheimen meer voor je! Met je 
eigen USB-Stick kun je zo achter iedere 
professionele set stappen en gaan draaien...

EERSTE ONDERWERPEN



 

GEEN BASISKENNIS VEREIST

Er is geen specifieke muzikale kennis vereist om 
te beginnen met draaien. Uiteraard helpt het wel 
wanneer je al enige kennis hebt, maar dit is voor 
de lessen geen eis. 

Tijdens de cursus worden de belangrijkste 
theoretische onderwerpen behandeld die van 
belang zijn voor het realiseren van een fraaie 
mix. Enthousiasme doet de rest!

MAATWERK

Alle lessen zijn volledig op maat, het is dus 
eenvoudig mogelijk om een les te wisselen van 
DJ-training naar bijvoorbeeld een Producer-les of 
een les synthesizer / software. 
 
De samenwerking tussen de diverse disciplines 
werkt in de praktijk erg goed. Vroeg of laat heb je 
vragen over andere onderdelen uit de audio-
visuele wereld. Wij helpen je daarbij!

VIP EXTRA'S!

Personen die een cursus volgen zijn automatisch 
VIP Lid en komen in aanmerking voor diverse 
VIP Extra’s zoals het lenen van professionele
apparatuur voor een eigen feest of een middag 
draaien op een eigen locatie!  
 
Dit kan bijvoorbeeld geluid zijn, maar ook 
verlichting of een complete Drive In Show.

In veel gevallen kan dit zelfs gratis worden 
verzorgd voor VIP leden: zo kun je dus de  
kosten van een cursus ook nog terugverdienen! 
Neem contact op voor meer informatie!

VOOR IEDEREEN!

Het is voor iedereen mogelijk om het draaien als DJ 
aan te leren: van jong tot oud, jongens en meiden. 

We hebben leerlingen van 8 jaar die al geweldig 
goed overweg kunnen met de professionele 
draaitafels en die de technische kant verrassend 
snel oppikken. Oudere personen zijn vaak minstens 
net zo enthousiast, dus dat lukt ook altijd goed.

We raden iedereen aan om eens een gratis 
introductie-les te volgen. Waarschijnlijk kun je dan 
meteen inschatten of je het leuk gaat vinden... wij 
weten het antwoord al: NATUURLIJK WEL!



C1. Betaling: Vooruitbetaling per les (iDeal link wordt verstuurd)
C2. Betaling: Per 4 lessen met € 5,- totale korting (vooruitbetaling)
C3. Betaling: Per 10 lessen met 11e les gratis (vooruitbetaling)

D1. Dag: MA, DI, WOE, DO (tussen 19.00 en 20.30)
D1. Dag: Zaterdag (13.30 en 14.30) of (16.00 tot 17.00)
Alle combinaties zijn mogelijk, staat jouw ideale vorm er niet 
tussen, laat het gerust weten.
* groepslessen enkel bij voldoende gelijke groepsgenoten. 
 
Dit zijn enkele veelvoorkomende varianten, neem contact op 
voor meer mogelijkheden.

Contactinformatie:

Email: fabian@impactpro.nl

Telefoon SMS WhatsApp: 06 - 1422 359

https://www.facebook.com/fabianimpactproductions

https://www.instagram.com/impact_pro 

Bezoekadres: Loddersweer 36 Raamsdonksveer 
 

Meer informatie:

Consumenten: www.impactproductions.nl

Zakelijk: www.impactpro.nl

Impact Productions verzorgt naast DJ trainingen ook 
trainingen en workshops voor Fotografie, Videografie, 
Photoshop, Showverlichting en vele andere trainingen. 

Verder verzorgen we ook audiovisuele diensten voor 
o.a. evenementen, bedrijven, feesten en consumenten. 
Denk hierbij aan fotografie, videoregistratie, maar ook 
videoprojectie, licht- & geluidverzorging.

Enkele beschikbare keuzes in het kort samengevat:
A1. Lesduur: Individueel 30 minuten € 25,-
A2. Lesduur: Individueel 45 minuten € 30,-
A3. Lesduur: Individueel 60 minuten € 35,-
A4. Lesduur: Groepsles € 30,- per uur per persoon *
A5. Workshop - op aanvraag en volledig op maat

B1. Frequentie: Losse Les
B2. Frequentie: Iedere Week
B3. Frequentie: Om de Week (2 per maand)
B4. Frequentie: Om de 3 Weken
B4. Frequentie: Overig (vrij te bepalen) 
B5. Vrij oefenen met Pro Apparatuur (per keer)
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