Een duik in de studio: Neem samen een CD op in een professionele studio.
Veel scholen hebben een schoolkoor, een schoolband of een schoolorkest. MEC Muziek heeft in
Rouveen een professionele opname studio. Orkesten, koren, bands en individuele muzikanten
kunnen hier hun muziek laten vastleggen op CD. Het is een geweldige activiteit om in een echte
studio op te nemen. Je studeert op school onder leiding van de muziekdocent van school. Of met een
dirigent van MEC muziek. Daarna kun je het product voor verschillende doeleinden gebruiken,
bijvoorbeeld om te verkopen voor een goed doel. Een fantastische ervaring voor muzikanten en
zangers, koren. Het vraagt samenwerking, concentratie en professionaliteit om samen een mooie CD
te maken. Maar dan heb je ook een geweldige herinnering aan je schooltijd.
De voorbereiding is van groot belang voordat je in de studio komt. Dit kan op school met een dirigent
van school of een dirigent van MEC Muziek. U komt met de groep naar Rouveen of wij nemen onze
mobiele studio mee naar u. De groep kan een koor zijn of een orkest of een combinatie van beide.
Nadat de partijen goed zijn ingespeeld en ingezongen gaat de geluidstechnicus van MEC Muziek het
tot een geheel mixen en monteren. U krijgt het eindproduct na een week aangeleverd op school. U
krijgt 5 master CD’s die u zelf kunt dupliceren. Dit is voordeliger dan dat wij dat doen. U kunt met een
kunstproject zelf een ontwerpwedstrijd voor het hoesontwerp organiseren. Maar dit kan ook worden
ondersteund door docenten van MEC Muziek.
U kunt zelf bepalen hoeveel klassen en groepen u mee wilt laten doen. U kunt in 1 dagdeel 4
nummers opnemen. In een dag 8 nummers. De leerlingen leren samenspelen en samen zingen. De
leerlingen ervaren hoe het is om als team aan een product te werken. In dit geval een muzikaal
product. Het is een geweldige ervaring om samen een cd op te nemen met professionele apparatuur.
De leerlingen kunnen hun creativiteit kwijt in het product zowel muzikaal als kunstzinnig.

Productinformatie
Discipline: Muziek, taal
Doelgroep: Groep 5 – 8
Soort activiteit: Cursus
Groepsgrootte: Minimaal 8, maximaal 30
Duur: 6-8 lessen
Beschikbaarheid: Maandag t/m vrijdag
Locatie: De activiteit vindt op school in de aula, een goede akoestische ruimte of in de studio van
MEC Muziekschool Rouveen.

