Curso de Práticas de Teclado
______________________________
proDJ Práticas de Teclado (56 horas)

Já te imaginaste a tocar com uma banda? A escrever a tua música em pauta e a estabelecer
interface com outros músicos? A fazer um acompanhamento rítmico, ou ornamentos de
percussão e contrapontos melódicos? És DJ ou Produtor e queres alargar as tuas capacidades
de composição? Então este é o curso certo para ti, aqui na proDJ!
No curso de Práticas de Teclado, com o formador João Maurílio, tens a oportunidade de
frequentar um curso inovador com meios audiovisuais que te vão ajudar a compreender a
temática e a uma mais fácil assimilação dos conteúdos programáticos.
A quem se destina este curso?
Este curso é direccionado a DJ’s, teclistas ou a quaisquer outros instrumentistas fora do âmbito
das teclas.

Formador: João Maurílio (http://www.prodj.pt/Equipa/joao-maurilio.html)
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Objectivos da formação
Pôr o DJ capaz de tocar com uma banda de Jazz, de Hip-Hop, ou Clássica. Ele próprio compõe
os seus trabalhos com riqueza musical, para depois gravar o CD, comercializando-o.

Conteúdos a abordar
Módulo I - COMPOSIÇÃO RÍTMICA (18 horas)
Criar ritmos originais como plataforma para os seus temas;
Módulo II - COMPOSIÇÃO HARMÓNICA (18 horas)
Construir acordes mais elaborados e modernos para acompanhamento harmónico dos
temas;
Módulo III - COMPOSIÇÃO MELÓDICA/IMPROVISO (18 horas)
Criação de melodias mais ricas e interessantes e também desenvolvimento das
mesmas, sob a forma de improviso;

Programação das actividades
1 aula por semana;
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Período em que o curso se realiza
O curso completo dura 9 meses (3 módulos x 3 meses);
Horário:
Terça das 12H00 às 16H00;
Quarta das 13H00 às 14H30;
Quinta das 13H00 às 14H30;

Local realização
proDJ em Lisboa;
Formas de acompanhamento e de avaliação
Teste de 4 em 4 aulas e exame no fim de trimestre;
Nota: Este programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
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