Curso DJ Events
___________________
Curso proDJ DJ Events (20 horas)
Um DJ de eventos é um Super DJ. Ao animador e gestor de informação técnica e lúdica, juntase a necessidade de adquirir conhecimentos aprofundados de montagem de cabine,
amplificação
e
som.
Versatilidade
é
a
palavra
de
ordem
deste
curso.
No curso de DJ Events da proDJ tens a oportunidade de frequentar um curso inédito e pioneiro
em Portugal com a chancela da DGERT. Queres estar apto para qualquer eventualidade:
interação com o público, instalação montagem e desmontagem de equipamento, uso de
microfone? Então este curso é para ti!
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Programa
Introdução, enquadramento
Análise aos vários estilos de Musicais
“Pitching”
Mistura I
Mistura II
Hardware, PA’s
Musicas & Métricas
Leitura e pré-leitura de pista, volumes, acústicas
Aula de pressão e precisão
Microfones, Edição Áudio e Formatos de Áudio
Processamento de efeitos
Vídeo
Abordagem e Procedimentos legais para aquisição de músicas e difusão
Controladores Midi
Aula em turma para um "Brainstorming" da cena DJ
Redes sociais
Web Marketing
Marketing pessoal
Preparação para o Exame
Exame
A quem se destina?
O curso DJ Events destina-se a todos aqueles que já tenham conhecimento básico de DJ e aos
DJs que queiram ampliar a sua área de actividade e melhorar a sua performance em atuação.
Neste curso adquires um conhecimento vasto em equipamentos, melhoras e aprendes estilos
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musicais. É o curso ideal para quem pretende adquirir mais competências dentro da área de
Djing alargando assim o leque de possibilidades de trabalho.

Quais os objectivos finais do curso?
Este curso tem como objetivo principal, munir o formando de técnicas e ferramentas essenciais
ao tipo de eventos onde actua. Saber reconhecer os problemas técnicos de som e ligações,
saber configurar e montar pequenos sistemas som (PA´s), ligar e equalizar microfones,
aprofundar a técnica de mistura em vários estilos musicais e saber aplicar numa pista de dança
mediante a sua leitura, são algumas das competências que fazem parte dos objetivos. Com o
curso DJ Events aprendes igualmente a importância do marketing pessoal, das redes sociais, do
webmarketing e da atitude fotográfica, sendo estas disciplinas lecionadas por reconhecidos
profissionais.

Nota: Este programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
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