
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             

Oferta warsztatów Spinlab Dj School  

Program warsztatów Dj-sko - Producenckich 
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Wprowadzenie: 
Witamy, jesteśmy pierwszą w Polsce szkołą, która prowadzi zajęcia stacjonarne z zakresu 
nauki Dj-ingu i produkcji muzycznej nastawionej na światowe trendy nowoczesnego Dj-ingu 
i produkcji. W ciągu dwóch lat naszej działalności przeprowadziliśmy ponad 50 szkoleń z 
zakresu nauki miksu i turntablismu oraz produkcji muzycznej dla ponad 100 osób. W 
międzyczasie prowadzimy zajęcia wyjazdowe oraz obsługę eventów sportowych, 
muzycznych oraz Dj-skich imprez i profesjonalnych pokazów. 


Propozycja przebiegu warsztatów: 
Pierwsze stanowisko: W strefie rozstawione 2 pełne zestawy dj-skie. Każdy zestaw 
obsługują instruktorzy aranżując krótkie wprowadzenie do tematu pokazując podstawowy 
miks/skrecz. Oba zestawy są ogólno dostępne dla ludzi którzy chcą spróbować swoich sił 
w swoim pierwszym miksie pod okiem instruktorów - maksymalny czas dla uczestnika to 
ok. 5-7 min. W trakcie warsztatów instruktorzy przeprowadzają mini showcase aby 
zachęcić ludzi do czynnego udziału w akcji. Drugie stanowisko - producenckie to połączony 
w jeden organizm zestaw narzędzi do nowoczesnego produkowania muzyki. Uczestnicy 
pod okiem instruktorów mogą wspólnie stworzyć swój pierwszy utwór po kolei nakładając 
na siebie kolejne warstwy muzyczne od sekcji perkusyjnej przez linię melodyczną aż do 
ostatecznego aranżu i gotowego numeru. Uczestnicy pracują na przygotowanych 
elementach zapewniając szybkie efekty w tworzeniu utworu muzycznego.
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Opcjonalnie: Przy wejściu do strefy możemy ustawić duży ekran, na którym wyświetlane 
będzie wszystko co aktualnie odbywa się w strefie dj-ingu i produkcji zachęcając tym 
uczestników do wspólnych warsztatów. 


-   3 stabilne podesty sceniczne o wymiarach 2m x 1m wys. 90 cm (ważne!)


-  3 podłączenia 220v osobne do każdego zestawu


-  2 nieduże zestawy aktywnego nagłośnienia osobne na każdą dj-kę


opcjonalnie:


- duży projektor hd z wejściem hdmi/vga


- ekran - do wyświetlania obrazu z projektora
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Wymagania sprzętowe po stronie organizatora: 

Dj-ka 1 Dj-ka 2


ekran projektora 
(opcjonalnie)


Plan rozmieszczenia:

Strefa produkcji




Referencje: 
Nasze doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować ciekawe i niestandardowe 
projekty muzyczne. Zaufali nam m.in. takie marki jak: Havas Media, DDB, Prosto 
Label, Phillip Morris, Coca-Cola, Reebok, Nutron, CAT i wiele innych…


Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą. W przypadku pytań prosimy o kontakt:


	 www.spinlabdjschool.com


	 info@spinlabdj.com


	 tel: 880 685 725	 tel: 798 709 169 


	 Wojciech Męclewski   Paweł Falkiewicz
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