
 
 

DJ & PRODUCERS HOLIDAY - Extreme Blue Edition Kaş’2019; 

2017 ve 2018'de Antalya & Kaş Düşler Akademisi'nde gerçekleşen DJ & Producers Holiday - Extreme 
Blue Edition programımızda - sosyal medya içeriklerimizden de görebileceğiniz üzere - eğlenceli bir gezi 
programı dahilinde bireysel çalışmalar ve takım çalışmaları ile wakeboard, scuba diving, field recording, 
nefes egzersizi, yoga gibi aktiviteleri tecrübe eden 9 öğrenci, 3 eğitmen eşliğinde Ableton Prodüksiyon + 
Push ve Pioneer DJ eğitimlerini tamamladılar. Party Play’de ise öğrenciler, eğitimler süresince yaptıkları 
2 adet parçayı ve kaydedilmiş 1’er saatlik dj setlerini ilk sahne performansları ile Kaş’ın en iyi club’ında 
çalarak evlerine döndüler.  
 
Unis Academy, DJ & Producers Holiday Extreme Blue Edition’da elde ettiği başarı ve yoğun ilgiyi; 
edindiği içerik ve kurulan network’ler ile birleştirerek serinin bu seneki ayağı olan Extreme Blue Edition 
2019’ u sizlerle buluşturuyor. 

DJ & Producers Holiday Nedir? 
8 güne yayılmış toplamda 34 saatlik Ableton Prodüksiyon + Push ve 16 saatlik Pioneer DJ eğitimlerini, 
kişisel deneyimi bir üst seviyeye taşıyan aktiviteler ile harmanlayan, yoğun, ilham verici, eğlenceli, 
öğretici hem yurtiçi hem yurtdışı lokasyonlarını kapsayan tatiller serisidir. 
 
Seyehate ve extreme sporlara elverişli bölgelerde (Ibiza, Akdeniz, Ege Sahillerinde ve Alpler, Uludağ, 
Erciyes gibi kayak merkezlerinde) yeni sporları keşfederken, deneyim ve yaratıcılığınızı maksimuma 
çıkararak, Dünya’nın en büyük müzik başkentleri olan Amsterdam ve Berlin’ in başarılı konferanslarında 
endüstrinin önde gelen insanlarıyla tanışıp yerel sanatçıların stüdyolarında tecrübe kazanacağınız, eşi 
benzeri olmayan bir eğitim kampıdır. 
 
Gelecek ‘DJ & Producers Holiday’ Etkinlik Programı 
● Amsterdam Dance Event    2019 EKİM    16 - 20 AMSTERDAM  
● Ableton Loop Berlin Edition 2020 NİSAN 24 - 26 at Silent Green, BERLİN 
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  DJ & PRODUCERS HOLIDAY - Extreme Blue Edition Edition Kaş’2019 İçeriği; 

➔ 7 Gece 8 Gün - Kaş Düşler 
Akademisi’nde konaklama 

➔ Extreme Sports 
 

➔ Ableton & Pioneer DJ Sertifikalı Cenk Üniş 
➔ Eğitmenler Meriç Yılmaz, Aslı Köse, Gökhan 

Balkan  
◆ 24 Saat Ableton Prodüksiyon Eğitimi 
◆ 10 Saat Ableton Push Eğitimi 
◆ 16 Saat Pioneer Dj Eğitimi  
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     DJ & PRODUCERS HOLIDAY - Extreme Blue Edition Edition Kaş’2019 İçerisinde  
Alacağınız Eğitim İçerikleri; 

Modern Music Production "Intensive Starter Course” 
Ableton Live Official Certification(20 Saat); 

➔ Ana ses ve midi bilgisi 

➔ Ableton arayüzü (Ne-Nerede?) 

➔ Davul,ritim ve perküsyon tasarlama 

➔ Bass, groove ve melodi tasarlama 

➔ Basit mikrofon teknikleri, kayıt şekilleri 

➔ Mixing, Ses şekillendirme, EQ, Compressor, 
vb. 

➔ Ses efektleri ve kullanılabilecek yerleri 

➔ Warping 

➔ Sampling 

➔ Synthesis 

➔ Kompozisyon teknikleri, planlama & bitirmek 
için başlama 

➔ Otomasyonlar 

➔ Taktikler, kısa yollar ve püf noktalar  

Push ile Müzik Prodüksiyonu (10 Saat) 

➔ PUSH kullanıcı arabirimi, ne nerededir? 
 

➔ Ritim, varyasyon oluşturma ve kaydetme 
 

➔ Bas çizgileri sıralamak 
 

➔ Akorlar ve Ters Çeviriler 
 

➔ Melodileri çalmak ve kaydetmek 
 

➔ Örneklemeye ( Sampling ) genel bakış 
 

➔ Örnekleme modu klasik, tek atış, kesme 
 

➔ Örneklemede derin yaratıcı teknikler ve Sesi 
 

➔ Zamanda Çekme (Warping) 

Unis Academy DJ Kursu & Pioneer DJ Official 
Certification (16 Saat);  
 
Dj’liğe Giriş 

➔ Dj felsefesi 

➔ Dinleyiciyi anlama, kitle iletişim ve kontrolü  

➔ Kendini piyasaya tanıtmak için öneri ve 
tavsiyeler 

Analog Misking 

➔ Turntables, CD players & Mixer 

➔ Sinyal akışı 

➔ Parça cue belirleme, faderlar ve kontrolleri 

➔ Dans müziğinin yapı taşlarını anlama / Ritimler, 
Ölçüler ve Faz 

➔ Tempo ve BPM  

➔ Beat oturtma ve ekolayzer ile miksing ve vinly 
scratch atma 

Analog Misking 

➔ Efektler – Echo, delay, gate effects, filters vb. 

➔ Hem bir software yardımı ile hem de 
kulaklarınızla mükemmel harmonik miks 
anlayışı ve parça analizi 

Dijital Misking 

➔ Ableton live, Traktor Pro, Serato 

➔ DJ template oluşturma 

➔ Parça araştırma ve biriktirme yöntemleri 

➔ Kontrol arayüzleri 

➔ Loop oluşturma 

➔ DJ Set kaydetme teknikleri 

➔ DJ tanıtım platformları ve tanıtım planlama 
tipleri  
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➔ Session modu 

 
➔ Otomasyon 

 
➔ Ses tasarımı 

 
➔ Ses kaydı 

 
➔ Canlı besteleme ve karıştırma 

 
➔ EFX ile parça kaydetmek 
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Program Teklifi; 
DJ & PRODUCERS HOLIDAY - Extreme Blue 

Edition Kaş’2019 

(7 Gece - 8 Gün) 

 

 
 

10.800,00 TL 

DJ & PRODUCERS HOLIDAY - Extreme Blue 

Edition Kaş’2019 

(7 Gece - 8 Gün)  

19 Temmuz’a Kadar Erken Kayıt  

 
 

7.200,00 TL 

 

● Fiyatlara KDV, vize, gidiş-geliş uçak bileti ve alkol hariçtir.  
● Programımız 9 kişi ile sınırlıdır. 
● Programa dahil olmak istediğiniz gün kurundan ücret hesaplanarak; 

○ KREDİ KARTI İLE 12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI İLE ÖDEMEK İSTERSENİZ, (taksitli ve 
%18 KDV’li bedeli) 

○ NAKİT ÖDEMELERİNİZ İÇİN, Cenk Üniş IBAN: TR40 0004 6000 3988 8000 2411 34 nolu hesabı 
kullanabilirsiniz. Açıklama kısmına isim-soyad, telefon numarası ve program adı olarak KAŞ 
yazmanız yeterli olacaktır. 
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