Curso de DJ Improve
___________________
proDJ DJ Improve (15H)
Se és DJ ou acabaste o teu curso DJ na proDJ tens agora uma ótima ferramenta para
reforçares a tua atitude em palco. O DJ Improve é módulo certo para ti! Tem um ênfase grande
na componente prática e dar-te-á maior rapidez e confiança em situações de atuação real. Com
o DJ Improve são ensinadas e/ou relembradas muitas das técnicas para melhorares a tua
performance ao vivo. Aumenta a tua capacidade de improviso e beneficia de uma nova visão de
criatividade e de novos processamentos de efeitos. Ao longo deste módulo são utilizados
equipamentos topo de gama presentes nas melhores casas, discotecas ou bares. Seja como
melhoria de nota, reciclagem ou refrescamento de ideias, o conteúdo programático deste curso
com duração de 15 horas, é elucidativo dos objetivos que se pretendem atingir: estares sempre
à frente.
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Pré-Requisitos:
Aluno proDJ: módulo III concluido com aproveitamento, conhecimentos médios de inglês
Alunos externos: conhecimentos de técnicas de Djing, conhecimentos médios de inglês e exame
de admissão

PROGRAMA
Técnicas de Pitching.
Detecção de Velocidades (BPM)
“Pitchbend”
Controlo de “Pitch”
Equalização avançada ou dinâmica.
Técnicas de control de mistura.
Simulação de actuação real.
Aula Livre.
Compassos e métricas.
Aula de pressão, acerto “Pitching” em poucos segundos.
Exercício do acerto em poucos segundos e mistura com equalização
Precisão e aperfeiçoamento do acerto “Pitch” em alta precisão.
Processamentos de efeitos.
Equipamentos
Técnicas com Loops, filtros, delays…
Acapellas
Simulação de actuação real.
Aula Livre (preparação para PFC).
Aula de Gravação observação evolutiva e PFC.
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Simulação de actuação real.
Revisões gerais, preparação prática para o exame.
Exame
A quem se destina?
Esta formação destina-se a DJs e a alunos da proDJ que pretendam aperfeiçoar as suas
técnicas. DJ Improve foi criado a pensar nos DJs/formandos que pretendem estar sempre upto-date ou que simplesmente desejem melhorar a nota final do curso DJ da proDJ.
Quais os objectivos finais do curso?

No final do módulo os DJ´s/ formandos da proDJ ficam com as técnicas de “Pitching”
aperfeiçoadas e com uma maior rapidez de mistura, pretende-se que aumentem os níveis de
auto-confiança a capacidade de improviso e adquiram uma maior criatividade com novas
técnicas de processamento de efeitos.

Nota: Este programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
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