iNTRODUÇÃO AO
ABLETON LIVE

1-4 ALUNOS
35 HORAS
25H ensino
10H estúdio

O CURSO
Uma forma rápida e eficaz para aprender as bases do
software Ableton Live de uma forma simples e
objectiva. Configurações, ferramentas, instrumentos
virtuais, sequenciação, efeitos, mistura, automatismos.
Tudo o que necessitas aprender sobre o teu software
favorito, no menor espaço de tempo!

Objectivo
Capacitar os formandos com as bases necessárias para o desempenho capacitar os

formandos para as de configurações, ferramentas, instrumentos virtuais, efeitos,
mistura e automatismos.

a lxm dj academy
A LXM DJ Academy, dá-te a oportunidade de aprenderes Deejaying e Produção Musical com
alguns dos artistas mais respeitados do panorama nacional. Com os nossos formadores e a sua
experiência de carreira, aliada a uma metodologia dinâmica e integrada na cultura LX Music,
fazem dos nossos cursos uma experiência única ao teu dispor.

Rua Casimiro Freire nº1
1900-143
Lisboa

lxmusic.org/academy
academy@lxmusic.org
+351 917 925 432

programa
UNIDADE 1
Configurações gerais
e especificas

•
•
•
•

Tipos de Pistas
Configurações MIDI
Configurações Mixer
Fluxos de Sinal

formadores
UNIDADE 2
Sequenciador e
Ferramentas

•
•
•
•

Introdução ao sequenciador
Quantizações
Tipos de Ferramentas
Edição

NUNO COSTA ( VIL)
fb.com/vilmusic.pt

LUIS FAFÉ

fb.com/fumaxabeatz

LUIS M

fb.com/luismpage

PEDRO MARTINS
fb.com/pedro.snk

UNIDADE 3
Mixer, Efeitos, Vias e
Auxiliares

UNIDADE 4
Automatismos,
Mistura e
Finalizações

•
•
•
•

Estruturação
Efeitos
Auxiliares e Inserts
Sends e Returns

• Conceito de Mistura
• Automatizações
• Conceito de Mastering

CURSO INDIVIDUAL

CURSO TURMA

399 €

299 €

Pronto Pagamento

EQUIPAMENTO
2 x JBL 3 MKII
2 x Alesis M1 Active 620
1 x Focusrite Scarlett 2i2
3 x Focusrite Scarlett Solo
3 x Novation LaunchKey 25 Mk2
1 x AKAI MPK 61
3 x Mac Mini c/ SSD

Pronto Pagamento

Normas e condições
Preços e condições de pagamento podem sofrer alterações até ao inicio das inscrições. O programa do curso pode ser
alterado desde que se verifique a necessidade de adequação técnico-pedagógica. A abertura de cada curso / turma / horário
está condicionada a um numero mínimo de inscrições, a inscrição no horário pretendido é limitado ao numero de vagas
disponíveis. O programa do curso inclui aulas sem formador para desenvolvimento de temas lecionados pelo formador assim
como para desenvolvimento do projecto final de curso. A LXM Academy pode substituir um professor desde que considere que
seja necessário responder de forma adequada aos objectivos propostos pela mesma. Podem ser marcadas aulas fora do
horário pré estabelecido para desenvolvimento e prática do aluno, poderão também ser marcadas aulas ao Sábado, a duração
das aulas pode ser ajustada consoante a disponibilidade das salas.

