
 

Hercules en The DJ Coach werken samen en dagen jonge DJ's uit   

om in 7 dagen een eigen mix van 15 minuten te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 29 september 2020.  

 

Hercules zet zich al 20 jaar in om DJ-en voor iedereen toegankelijk te maken door aankomende DJ's te 

ondersteunen bij hun passie voor het mixen van muziek. De heldere belofte van Hercules: wij bieden 

een innovatieve oplossing waardoor het makkelijk is om te leren DJ-en en waardoor iedereen de 

technieken in de vingers kan krijgen die nodig zijn om een eigen unieke sound toe te voegen aan een 

mix. Vandaag kondigt Hercules met trots haar samenwerking aan met DJ HAPA, de grondlegger van 

The DJ Coach, met als resultaat een verrijking van haar programma met twee series cursussen van 7 

dagen. Slechts 30 minuten per dag waarin gebruikers worden uitgedaagd te leren DJ-en. De eerste 

serie is ingebouwd in de Hercules DJ Academy en richt zich op de eigen DJUCED®-mixsoftware van 

Hercules. In de tweede serie leren gebruikers alles over Serato DJ Lite via The DJ Coach-website. 

 

 

DJ-CONTROLLERS OM TE LEREN, DE PASSIE TE VERSTERKEN EN OP TE TREDEN  

Het begon allemaal in 2018. Hercules had een stevige naam opgebouwd met een serie DJ-controllers 

speciaal voor beginnende DJ's. Daarop volgde een volledige vernieuwing van het merk en de 

introductie van een serie innovatieve controllers vanuit het niets opgebouwd voor beginners die de 

kunst van het mixen willen leren. Hercules introduceerde de BEATMATCH GUIDE-functionaliteit (deel 

uitmakend van haar eigen DJ-software DJUCED®) op de DJControl Inpulse 200, de DJControl Inpulse 

300 en, recent, de DJControl Inpulse 500. Onderliggend idee is dat iedere DJ zijn/haar oren zou 

moeten trainen vanaf dag 1, in plaats van alleen maar te vertrouwen op een geautomatiseerde Sync-

knop. Deze unieke Hercules-functie gebruikt oplichtende pijlen rond de tempofaders en jogwielen 

waardoor beginnende DJ's worden geholpen de precieze bewegingen te maken die nodig zijn. De 

BEATMATCH GUIDE-functionaliteit speelde een belangrijke rol in de toekenning aan Hercules van 

een CES Innovation Award in 2019.   

https://youtu.be/DTSCxARXzFU


 

Serato heeft ook haar software aangepast om de Beatmatch Guide-functie in te passen voor de 

Hercules DJControl Inpulse 500. Dit is voor het eerst dat deze grote ontwikkelaar van DJ-software dit 

doet! 

 

DE HERCULES DJ ACADEMY 

Sinds 2018 heeft DJUCED® de cursusvideo's van Hercules DJ Academy direct gehost. Deze cursussen 

leren de grondbeginselen van het DJ-en en helpen jonge DJ's hun vaardigheden te verbeteren. Ze zijn 

laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. In 2020 heeft Hercules haar programma uitgebreid met de DJ 

Coach die een structuur biedt van 7 dagen met 30 minuten per dag. Hierdoor wordt de eerste week 

van het DJ-een wel erg makkelijk. Alle video's zijn ook beschikbaar op Hercules.com en op het 

YouTube-kanaal van Hercules. Het DJUCED®-team heeft ook de unieke Intelligent Music Assistant 

(IMA) ontwikkeld waardoor het voor iedere DJ makkelijk is de volgende track te kiezen die het best 

past bij de track die wordt afgespeeld. Dit geldt voor de DJ die net begint met het leren beatmatchen 

maar ook voor de DJ die live optreedt en het energieniveau van het publiek wil vasthouden.  

 

 

DE DJ COACH 

Het was een natuurlijke stap voor Hercules om haar educatieve inhoud te verrijken met de 

gepassioneerde DJ Hapa, stichter van The DJ Coach, een educatief DJ-platform. DJ HAPA, actief vanuit 

de westkust van de Verenigde Staten, is al meer dan 20 jaar DJ. Hij heeft gemixt met onder andere 

Michael Jackson, Earth Wind & Fire, Bruno Mars en Marshmello, en is overal ter wereld geweest. HAPA 

heeft ontelbare fans en een grote reputatie, maar dat is niet zijn ultieme doel. Zijn droom: al zijn 

muziekfans te leren DJ-en en ze "het plezier en de voldoening te laten delen" die hij zelf voelt tijdens 

zijn DJ-sets. Deze samenwerking met HAPA bewijst nogmaals dat Hercules de beste keuze is voor een 

serie controllers voor het leren DJ-en waarmee de volgende generatie jonge DJ's wordt geholpen bij 

de eerste verkenningen van deze kunstvorm.  

 

Voor de betreffende controllers zijn zeven volledige trainingprogramma's gemaakt van elk ongeveer 

20 video's. Ze zijn hier te vinden: 

 

DJUCED-trainingsprogramma's zijn in de software zelf te vinden op 

het YouTube-kanaal van Hercules.  

SERATO DJ LITE-trainingsprogramma's zijn te vinden op 

www.thedjcoach.com/hercules (code: discover).  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2KSQ_i1G1E&list=PLvBPf5gwVxRNbNuKsTn5_SIgqTB8faPQ4
http://www.thedjcoach.com/hercules


 

 

DJUCED-trainingsprogramma's zijn 

in de software zelf te vinden op het 

YouTube-kanaal van Hercules. 

 

 

 

SERATO DJ LITE-trainingsprogramma's zijn te vinden op 

www.thedjcoach.com/hercules (code: discover). 

 

 

 

 

Foto's zijn hier te downloaden tot 20 oktober 2020 (downloadcode: 4490). 

 

Contactpersonen voor de media: 

Lauren Herbert - International Marketing Communication Manager, lauren.herbert@guillemot.fr  

 

 

 

 

De Guillemot Corporation Group ontwerpt en fabriceert hardware en accessoires voor interactief entertainment. Onder de namen 

Hercules en Thrustmaster brengt de Group een breed aanbod aan verschillende producten op de markt. De Guillemot Corporation 

Group is sinds 1984 actief op deze markt en is nu aanwezig in 12 landen waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 

de Verenigde Staten, Canada, China, België, Nederland, Hongkong, Spanje, Roemenië en Italië, en levert haar producten in meer 

dan 85 landen wereldwijd. De missie van de Group is het aanbieden van hoogwaardige, ergonomische producten waarmee 

eindgebruikers optimaal plezier kunnen beleven aan interactieve oplossingen voor digitaal entertainment. Meer informatie vindt u 

op guillemot.com. 

 

© 2020 Guillemot Corporation S.A.. Alle rechten voorbehouden. Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot 

Corporation S.A.. Alle andere handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve 

eigenaars. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd en 

kunnen per land verschillen. 
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