Curso DJ – Intensive Summer
___________________
Módulo II (10H)
Curso DJ Club
Queres aprender a acertar batidas em poucos minutos? Então inscreve-te neste módulo! Depois
sobra ainda muito tempo para aprenderes técnicas de mistura que se adequam aos vários tipos
de música: house, techno, hip-hop, rock.....assim como ficas a saber dominar a mistura usando
o equalizador. Tens a garantia da presença do instrutor que te ajudará em todos os passos de
modo a que te tornes num bom DJ. No fim serás avaliado de modo a que percebas também se
estás apto a passar ao módulo III (Curso DJ Top).

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
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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
Pré-requisitos:
Conhecimento médio de inglês
Entrevista de admissão
Experiência com computadores na óptica do utilizador

Nota: Este programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
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