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MAATSCHAPPELIJK
De jongeren hebben het nog steeds erg lastig ook in 2022,
jongeren worden in de cultuursector beperkt in het leven en
veel activiteiten gaan niet door. Jongeren zitten vast in het
negatieve en ze kunnen weinig doen met hun talenten.
Daarom hebben zij een duwtje in de rug nodig om niet stil te
zitten en juist te blijven groeien en ontwikkelen.
Miracles Academy heeft vanuit het Masterplan Zuidoost
ondersteuning gekregen om een 2e seizoen van de Academy
te kunnen draaien. Dit 2e seizoen gaan we 3 disciplines
uitrollen muziek, film en management.
Tijdens de Academy willen wij jongeren stimuleren om te
geloven in hunzelf.
Meer informatie vind je op www.MiraclesAcademy.nl

4

5

MUSIC ACADEMY
Miracles Music Academy is er voor elk jong talent met een
passie voor muziek. Ben jij in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar en
wil je investeren in jouw carrière, dan ben je hier aan het juiste
adres. Dit doen we door het aanbieden van workshops en het
verzorgen van studiosessies met een professionele producer.
Tijdens dit traject word je begeleid door een jongerencoach.
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WAT IS HET PRECIES?
Tijdens de Miracles Music Academy werk je 3 maanden lang
volop aan je muzikale talent, maar wordt je ook geïnspireerd
om de beste versie van jezelf te worden.
Je hebt een coach waar je je hart kunt luchten en die jou zal
motiveren in dit traject.
Ook zijn er verschillende projectleiders aanwezig waar je
terecht kunt met je vragen maar ook als je gewoon even een
praatje wil maken. Iedereen die meedoet met de Miracles
Music Academy maakt ook nog eens kans op een eigen
officiële release inclusief videoclip.
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PROGRAMMA
In april heb je elke zaterdag verschillende workshops waarin
je leert om beter te functioneren als muzikaal talent. Denk
aan workshops over de muziekindustrie, hoe social media te
gebruiken, maar ook bijvoorbeeld songwriting. De workshops
zullen ook gaan over leiderschap, persoonlijke groei,
ontwikkeling en ondernemen.
In mei krijg je in de weekenden studiotijd en ga je je eigen
demo opnemen met een professionele producer. Daarnaast
heb je ook nog eens twee masterclasses op het gebied van
persoonlijke groei.
In de maand juni wordt je demo beoordeeld door de andere
jongeren in jouw academy, de coaches en projectleiders. De
beoordeling vindt plaats door middel van een eerlijke
stemronde. De top 5 die hieruit volgt krijgt een officiële
release met videoclip en zullen een solo traject verder volgen
in de maanden juni t/m augustus. De overige deelnemers
zullen in juni tijdens de eindceremonie hun certificaat voor
het afronden van de Miracles Music Academy ontvangen.
Wil jij investeren in je muzikale carrière?
Een studiosessie hebben? Een videoclip schieten? Jouw
tracks op Spotify? Meld je dan nu aan!
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FILM ACADEMY
Miracles Film Academy is er voor elk jong talent met een
passie voor beeld. Ben jij in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar
en wil je investeren in jouw carrière, dan ben je hier aan het
juiste adres. Dit doen we door het aanbieden van workshops
en je ervaring laten opdoen op een draaidag van een professionele videoclip. Tijdens dit
traject word je begeleid door een jongerencoach.
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PROGRAMMA
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In de maand juni wordt jouw deelname aan het gehele traject
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Wil jij investeren in je muzikale carrière? Een studiosessie hebben? Een videoclip schieten? Jouw tracks op
Spotify? Meld je dan nu aan!
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MANAGEMENT ACADEMY
Miracles Management Academy is er voor elk jong talent met
een passie voor management. Ben jij in de leeftijd van 16 t/m
24 jaar en wil je investeren in jouw carrière, dan ben je hier
aan het juiste adres. Dit doen we door het aanbieden van
workshops en je ervaring laten opdoen door het verzorgen
van management van verschillende
projecten. Tijdens dit traject word je begeleid door een
jongerencoach.
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WAT IS HET PRECIES?
Tijdens de Miracles Management Academy werk je 3
maanden lang volop aan je management skills, maar wordt je
ook geïnspireerd om de beste versie van jezelf te worden. Je
hebt een coach waar je je hart kunt luchten en die jou zal
motiveren in dit traject. Ook zijn er verschillende
projectleiders aanwezig waar je terecht kunt met je vragen
maar ook als je gewoon even een praatje wil maken. Iedereen
die meedoet met de Miracles Management Academy maakt ook
nog eens kans om onderdeel te worden van een officieel
management team.
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PROGRAMMA
In april heb je elke zaterdag verschillende workshops waarin je
leert om je management skills te verbeteren. Denk aan workshops over de muziekindustrie, planning en structuur, legal,
branding en communiceren. De workshops zullen ook gaan over
leiderschap, persoonlijke groei, ontwikkeling en ondernemen.
In mei ga je doordeweeks en in de weekenden meewerken aan
diverse projecten voor onder andere een label, productiebedrijf
en maatschappelijke projecten, dit onder begeleiding van
professionals. Daarnaast heb je ook nog eens twee
masterclasses op het gebied van persoonlijke groei.
In de maand juni wordt jouw deelname aan het gehele traject
beoordeeld door professionals, de coaches en projectleiders.
De top 5 die hieruit volgt krijgt een kans om onderdeel te
worden van een professioneel management team van onder
andere artiesten en talenten. In de maanden juni t/m augustus
zullen ze in ieder geval aan de slag gaan met de officiële
releases van de winnaars van de Miracles Music Academy. De
overige deelnemers zullen in mei tijdens de eindceremonie hun
certificaat voor het afronden van de Miracles Management
Academy ontvangen.
Wil jij investeren in je management skills. Werken met
artiesten? Werken met jongeren? Onderdeel zijn van een tof
team? Meld je dan nu aan!
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WAAR?
De Miracles Academy is gevestigd in Amsterdam en de
draaidagen zullen in Amsterdam en omgeving zijn
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PROGRAMMA

1e Maand

2e Maand

3e Maand

4e Maand

Start Workshops

Studio
sessies

Stemrondes

Winnaar van de
Academy’s volgen een
solo traject.

Draaidagen en
management projecten

Certificaat
uitreiking

April

Positive mindset
Muziek
Film
Management
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Mei

+

Juni

+

Juli+Augustus
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CONTACT
Wordt je hier enthousiast van en wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op!
Muziek

LOTTE DE BOER (PROJECTLEIDER):
miraclesacademy@outlook.com
Film

RIK DE BERGER (PROJECTLEIDER):
miraclesacademy@outlook.com
Management

DES BALENTIEN (PROJECTLEIDER):
miraclesacademy@outlook.com

28

29

MIRACLESACADEMY.NL

