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Om te kunnen ontwikkelen als DJ, op jezelf of met een Cursus bij DJ School Amsterdam,
zijn er een aantal dingen die je absoluut nodig hebt. We hebben ze hier op een rij gezet.

1. COMPUTER
Je hebt een redelijke laptop nodig om RekordBox op te kunnen draaien, en je muziek te downloaden.

2. MUZIEK
je heb al vanaf het eerste begin muziek nodig. Je favoriete nummers. Misschien heb je al een hele berg
MP3’tjes op je computer, en misschien begin je met nul. je hoeft niet veel muziek te hebben. Liever 30 hele
goede nummers dan een paar Gigabite vol met nummers die je lang niet allemaal goed vindt! Je moet hoe
dan ook beginnen aan het bouwen van een gestructureerde collectie, bestaande uit MP3’tjes van goede
kwaliteit (320 KB/s, dus niet van Youtube!).

2. REKORDBOX
RekordBox is het muziek-organisatieprogramma van Pioneer. Het helpt je om je sets voor te bereiden en je
collectie te structureren. Je KAN ook ‘gewoon’ MP3’tjes op een USB stick zetten, maar wij raden ten zeerste
aan om dit met RekordBox te doen. Download het gratis programma HIER en kies de ‘Music Management’
versie.
Als je RekordBox gebruikt om je muziek ook mee te draaien in combinatie met een controller (zoals een
DDJ-RB) dan heb je RekordBox DJ gratis gekregen bij je controller. Zo niet, dan kan je via DEZELFDE LINK het
programma downloaden.

3. DJ GEAR

Wij adviseren al onze studenten om hun spullen te kopen bij Tonecontrol. Dit is de beste DJ-gear winkel van
Nederland. We werken al jaren samen met hun. Ze houden van wat ze doen, hebben ruime kennis en
bieden goede service. Met de kortingscode DSA21065PC krijg je 5% korting op al je aankopen. Tonecontrol
heeft met ons een aantal combi-pakketten gemaakt voor verschillende budgetten, die je allemaal kan
vinden in het artikel Dj gear advies

4. ‘DRAAITAFELS’
Als je bij DJ School Amsterdam ‘live’ lessen gaat volgen, dus niet online, is het niet nodig om eigen DJ gear te
hebben. Je hebt tijdens en rondom de lessen zo veel gelegenheid om met de draaitafels te werken dat je net
als met auto-rijles niet per se de spullen thuis hoeft te hebben Wij adviseren dan juist om tijd te investeren
in RekordBox en niet per se in DJ-gear.
Maar, volg je de Online Cursus, dan adviseren wij je te kiezen uit een van deze set-ups:
1 Pioneer controller + een laptop
OF de XDJ-RX2 (Waar wij een grote fan van zijn; deze kopen ook de meest van onze studenten).
Of de nieuwe XDJ-XZ als je met later met 4 draaitafels wilt gaan draaien.
HIER is ook nog een lijst met alle Pioneer gear die compatible is met RekordBox.

5. KOPTELEFOON
Je hebt een fatsoenlijke koptelefoon nodig. Er is veel keus, maar wij adviseren om in ieder geval niet minder
dan 50 euro te besteden.
Een goede budget-optie is Deze Numark headphone. Deze Pioneer is ook erg goed. Voor professionals is
Deze Sennheiser een ‘classic’ die veel wordt gebruikt.

6. SPEAKERS
Om thuis je muziek goed te kunnen horen en misschien wel mee te draaien, heb je fatsoenlijke speakers
nodig (en een goede band met je buren!). Er is veel keus en een hele brede prijs-range. Kijk eens naar DEZE
PAGINA en bekijk de opties. Heel populair zijn de KRK’s, veel van onze studenten kopen DEZE.

7. USB-STICK
Je hebt in ieder geval 1 goede USB-stick nodig om je muziek op te kunnen zetten. Liefst tenminste met 16
Gigabyte aan ruimte. Formatteer je stick in Fat32 voordat je begint, dat werkt het best voor de Pioneer
spelers. Bespaar niet op je USB-stick(s), dit is je meest essentiele bezit als DJ en moet degelijk zijn! Je kunt bij
ons de unieke DJ School Amsterdam USB stick aanschaffen, deze voldoet aan alle eisen.
8. CREDIT CARD
Om online muziek te kunnen kopen heb je een Credit Card nodig. Ook een Paypal Account kan handig zijn.

9. ACCOUNT BIJ ONLINE MUSIC STORES
Je moet een account aanmaken bij de online muziekaanbieders om er muziek te kunnen kopen. Er zijn vele
plekken waar je online muziek kan kopen. De beste en bekendste zijn iTunes, Beatport, Traxsource en Juno.

10. WORDT LID VAN ONZE FACEBOOK COMMUNITY

Op onze Facebook pagina posten we relevante artikelen, nieuwtjes over workshops en andere relevante
content! Like ons en stel de pagina op ‘Als eerste weergeven’, dan mis je nooit iets waar je veel aan kan
hebben! Als je eenmaal bij ons een cursus volgt (online of live) dan wordt je ook lid van de DJ School
Community, waar DJ-gigs worden aangeboden en wordt genetwerkt.

11. ALGEMENE ACHTERGROND KENNIS
Om alle mogelijke kennis vooraf op te doen, raden we aan om de vele nuttige artikelen op onze website te
lezen, en de videos te bekijken op ons Youtube-kanaal.

Veel plezier en succes met je vervolgstappen!
Heb je vragen? Aarzel niet om ons te mailen of te bellen!
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