DJ Producer
___________________
Curso Completo (137H)
O curso DJ Producer, é um curso que tem como objetivo apetrechar o Dj das ferramentas
necessárias de produção para que possa fazer edit´s, remixes e outro tipo de trabalhos
relacionados com produção de música electrónica. Numa época de grande revolução
tecnológica no mercado da música, hoje em dia mandatário que o Dj que se pretende destacar,
desenvolva uma linguagem única e pessoal nível musical. A capacidade de produzir os seus
próprios temas e criar os seus próprios remixes é talvez a única capacidade que todo o Dj terá
de desenvolver se quiser ser competitivo no mercado. A era do DJ-Produtor chegou, e a proDJ
dá-te as boas vindas.

Objectivos
No final do curso os alunos deverão ficar aptos a conseguir produzir temas de música
eletrónica, criar remixes com ou sem as “steams” originais, e ficar com conhecimentos
avançados de produção.
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Programa

DJ
MÓDULO I
Introdução ao equipamento standard - plataformas de cds/ vinil/ mp3
Setup - como ligar o equipamento correctamente
Vinil vs CD e as suas diferenças (áudio digital vs analógico)
Lançamentos ritmados do disco de vinil
Sincronização das batidas
O pitch e suas funções
Acerto do pitch (batidas) sincronização
Composição de batidas - vários estilos
Os compassos e sua métrica
Sincronização dos discos
Introdução à mistura
Sincronização dos discos e mistura com a mesa
MÓDULO II
Acerto das batidas em poucos minutos
Técnica da mistura em vários estilos (house, techo, hiphop + scracht, trance, rock)
Mistura usando a equalização
Acerto das batidas em poucos segundos
Introdução ao processador de efeitos
Técnica aplicada à mistura utilizando o processador de efeitos
Técnica e psicologia para ler a pista de dança
Técnica para manter uma pista sempre cheia
Teoria para alcançar uma carreira de sucesso
Teoria para estudar um set
Aperfeiçoamento do acerto pitch em alta precisão
MÓDULO III
Técnicas avançadas de equalização
Novas tecnologias vinil digital
Misturas com loops
Controlo e mistura com três pratos
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Misturar acapelas
Fazer remixes em tempo real
Pesquisa e selecção de temas
Análise sobre o que faz ou não dançar
Técnicas fundamentais
Gravação do cd fim de curso
Exame final perante um júri e reportagens nas melhores revistas

PRODUÇÃO
Teoria geral do áudio, Acústica, Monitores, Áudio Digital e Midi
O Editor de Áudio – Preparação de Loops e Samples
Ableton Live “Edits, Remixes e Mashups”
Sintese Sonora
Formação Musical e Composição
LOGIC PRO
Fx’s – Efeitos de Mistura e de Estética
Captação, Microfones e Cabos de Áudio
Masterização
Para finalizares este curso a proDJ inseriu cinco workshops que julgamos serem de extrema
importância e fundamentais para quem pretende atingir um nível elevado no desempenho da
sua actividade.
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop

Marketing Pessoal
WEBMarketing
Redes Sociais
Imagem
Atitude fotográfica

A quem se destina este curso
O curso “DJ Producer”, destina-se a Dj´s e todos aqueles os que se queiram ficar com os
conhecimentos necessários para começar a produzir ou que queriam desenvolver os seus
conhecimentos dentro do mundo da produção de música electrónica.

Nota: Este programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
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