
گئورگ لوکش

زندگی نام ۀ کوتاه:

پس از ۱۲ ســـال فراگیرِی پیانوِی کالســـیک، نخســـتین دوره آموزشی اش را 
 School Of Audio) SAE  در زمین ۀ مهندســـِی صـــدا  در ســـال ۱۹۸۷  و در
Engineering) وَین به پایان رســـاند  و در پـــِی آن فعالیِت حرفه ای اش را 
به عنـــوان برنامه نویس، مهندس صدا و همچنین موزیســـین و گرداننده 
اســـتودیو آغاز کـــرد. او توانســـت با چیرگی بـــر این جایگاِه شـــغلِی چند-
کارکـــردی همکاری های ُپرشـــماری را با هنرمنداِن سرشـــناِس اروپایی رقم 
 ،Falco »بزنـــد که از میان شـــان تنهـــا بـــرای نمونه می تـــوان به »فالکـــو
»نینا هاِگن« (Nina Hagen)، »جاِســـلین بـــرآون« (Jocelyn Brown) و 

کرد. اشـــاره   (BingoBoys) بویز«  »بینگو 
بـــه ســـوی فعالیت هـــای گوناگونـــی  را  او  آغـــازِ فعالیـــِت مســـتقل اش 
 (Universum و National Geographic)  »کشـــاند؛  از »موســـیقِی متن
و »موســـیقی فیلـــم « بـــرای پروژه هـــای تلویزیونـــِی گوناگـــون  گرفته تا 
تولیدکننده، هماهنگ کننده و ویراســـتارِ موســـیقِی کالســـیک؛ که در این 
مـــورِد اخیر می تـــوان پروژه هـــای گوناگونی  را - از ســـلوی پیانو کالســـیک 
بـــه نوازندگی »پروفســـور یـــورگ دمـــوس« (Jorg Demus) تا »ارکســـتر 

ســـمفونیِک رادیویـــِی وین« (RSO) - برشـــمرد.
بـــا وجـــوِد دســـتاوردها  و توانایی های گوناگـــون، »گئـــورگ لوکش« ولی 
آن  کســـی نبوده اســـت کـــه دلخوش بـــه دســـتاوردهاِی گذشـــته اش از 
تجربه هـــای تـــازه بازبمانـــد؛ بلکـــه همـــواره گوش به زنِگ تحـــوالِت تازه 
جهـــان موســـیقی و پذیـــراِی چالش هـــا و راه هـــای نرفتـــه بوده اســـت. 
 Peter) »یـــک موفقیت بـــزرگ بـــرای او در همکاری بـــا »پیتـــر رآوهوِفـــر
Rauhofer) (دی جـــی و پرودیوســـر) و بـــا آغاز فعالیت شـــان بـــه عنوان 

Georg Luksch

یکی از پیشـــگاماِن پهنـــ ۀ »ریمیکـــس« و بـــا بازآفرینِی آثـــار هنرمندانی 
چـــون  »مدونـــا« (Madonna)، »التـــون جـــان« (Elton John)، »برتنی 
 Whitney)  »ویتنی هآوستن« ،Cher »ِشـــر« ،Britney Spears »اســـپیرز
Houston) و بســـیاری دیگر به دســـت آمـــد؛  که برآینـــد-اش یک »جایزه 
در  گَرمـــی  نامـــزدِی  دو  و    ۲۰۰۰ ســـال  در   (Grammy Award) گَرمـــی« 
ســـال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ بـــوده  اســـت.  او همچنیـــن یک نامـــزدِی دیگرِ 
گَرمـــی را نیز بـــرای همکاری در تولیـــِد آلبـــومِ Normas از Snow Owl  به 

آورد. دست 
او همچنین به عنوان پروفســـور مشـــغول به آموزش در گروِه »موســـیقِی 

رسانه« در دانشـــگاِه  JAM Music Lab وَین است.

مسِترکالس ها

عناصر در تولیِد موسیقی

۱۲ آبان ماه، ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰
۱۳ آبان ماه، ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰

Elements in Music Production

زباِن دوره: انگلیسی
شهریه:  ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان (برای هر یک از دو دوره)

»به همراِه گواهِی شرکت در دوره«



اُلـیـور اشـِمـلِـن کـامـپ

زندگی نام ۀ کوتاه:

 Bill) »او تحصیـــالِت موســـیقی اش را در شـــهر کُلـــن نزد »بیـــل دابینـــز
Dobbins)،»آندریـــاس لوناردونـــی« (Andreas Lonardoni) و »فرانک 
از  همچنیـــن  و  بـــرده  پایـــان  بـــه   (Frank Haunschild) هآونشـــیلد« 
 (Conrad Pope) »کارگاه هـــای آموزشـــِی بزرگانی چـــون »کونـــراد پـــٓوپ
(اُرکســـتراتور فیلم هایی چـــون: »جنِگ ســـتارگان« و »پارِک ژوراســـیک«) 

اســـت.   برده  بهره 
در حیـــن تحصیل تجربـــ ۀ همکاری با لیبل هـــای بـــزرگ را در زمین ۀ تولیِد 
موســـیقی الکترونیـــک به دســـت آورد و پـــس از پایـــاِن تحصیـــل اش به 
عنواِن آهنگســـاز، پرودیوســـر و طـــراِح صـــدا در رادیـــو NRW (بزرگترین 
پخش کننـــده خصوصـــی دراروپـــا بـــا بیـــش از ۱٬۵ میلیون شـــنونده در 
ساعت) مشـــغول به کار شد. با گذشـــِت ۱۰ ســـال در بیش از ۵۰۰۰ پروژه 
تولید موســـیقی شـــرکت داشـــت:  از کارزارهـــای تبلیغاتِی پرشـــمار برای 
شـــرکت هاِی بزرگـــی چـــون اتومبیِل فـــورد گرفته تـــا تولیـــداِت کُمدی و 

صدابـــردارِی اجرای هنرمنـــداِن تـــراز اول در رادیو.
در اســـتودیوی خانگـــی اش ولی بیشـــتر بـــه فعالیـــِت آهنگســـازی برای 
تلویزیـــون و بازی های رایانه ای پرداخته اســـت که در ایـــن میان می توان 
به ســـاخت موســـیقی برای آگهِی شـــرکت های »پپســـی«، »ساب سترال« 
و   (Edeka) »اِِدکا«   ،(Air Berlin) برلیـــن«  »هواپیمایـــِی   ،(Substral)
»بایـــر ســـینالکو« (Bayer Sinalco) و غیـــره؛ همچنین ســـاخِت »هویِت 
موســـیقایی« برای کانال هـــای تلویزیونـــِی گوناگون ماننـــد Direkt TV و 
 Crime 360، American Cowboy،  Jesse James ســـریال هایی چـــون

و Fight Science ا شـــاره کرد. 

Oliver Schmellenkamp

از ســـوِی دیگر »اُلیور اشـــِمِلن کامپ« ساخِت موســـیقی برای بیش از ۱۰۰ 
»بـــازی ویدئویی« را  در کارنامـــ ۀ کارِی خود دارد که از میان شـــان می توان 
بـــه عنوان هایی چون  Batman  و Boulder Dash اشـــاره کـــرد و در این 
راســـتا او و همکاران اش توانســـتند جایـــزه German Developer را برای 
 World در ســـال ۲۰۱۰  و همچنین جایـــزه طالیِی Trapped Dead بـــازِی

ببرند. را   Media Festival
 Henrik« او همچنیـــن بـــه عنـــوان نوازنـــده بـــاس در گـــروه موســـیقی
Freischlader Band« در بیـــش از  ۵۰۰ کنســـرت و جشـــنواره بـــه اجرا 

اســـت. پرداخته 
»اُلیور اشـــِمِلن کامپ« از ســـال ۲۰۱۷ مدیرِ گروِه »موســـیقِی رســـانه« و از 
 JAM Music Lab  ســـال ۲۰۲۰  »رئیس شـــوراِی هماهنگی« در دانشـــگاِه
وَیـــن  اســـت. وی از ســـال ۲۰۱۸ بـــر روی پایان نام ۀ دکترای خـــود-اش در 
دانشگاه دولتِی موســـیقی و هنرهای نمایشـــِی وین (MDW) کار می کند.
پـــرآوازه   موســـیقِی  انتشـــاراِت  توســـِط  اشـــِمِلن کامپ«   »اُلیـــور  آثـــار    
Universal Edition Vienna    (ناشـــر آثـــارِ  بزرگانی چون گوســـتاو مالر،  
آروو َپـــرت و ... ) منتشـــر می شـــود و او  همچنیـــن عضِو کامـــِل GEMA و 

اســـت.  Steinberg شـــده  تایید  آموزش دهـــده 

مسِترکالس ها

هالیوود – آکوردها و گام ها »۱«

هالیوود – آکوردها و گام ها »2«

۲۸ مهرماه، ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰

۵ آبان ماه، ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰

۲۹ مهرماه، ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰

۶ آبان ماه، ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰

Hollywood – Chords and scales-1

Hollywood – Chords and scales-2

زباِن دوره: انگلیسی
شهریه:  ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان (برای هر یک از دو دوره)

»به همراِه گواهِی شرکت در دوره«

برای اطالعات بیشتر از کالس ها

اسکن کنید

نام نویسی در ۲ دوره
۱۰٪  تخفیف به همراه خواهد داشت

نام نویسی در ۳ دوره
۱۵٪ تخفیف به همراه خواهد داشت.


