curso dj pro

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

O CURSO
O curso é destinado a quem pretende aprofundar os
seus conhecimentos em Djiing a um nível mais técnico
e preciso. O curso inclui as bases necessárias para um
desempenho técnico a um nível profissional.
Dispomos do melhor equipamento de mercado e
profissionais de renome no panorama músical.

Objectivo
Capacitar os formandos com as bases necessárias para o desempenho técnico e
criativo em ambiente DJ, nomeadamente cultura musical, noções de tempo,
compassos, beatmatching, volumes, equalizações, ouvido comparativo, equipamento,
ligações. Utilização da mais recente tecnologia digital empregue na área DJ.

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
Som, Música,
DJiing e Formatos

UNIDADE 2
Teoria e Compassos

UNIDADE 3
Mistura
e Arranjo

UNIDADE 4
Mistura nível 2
e EQ

UNIDADE 5
Mistura nível 3
e EQ

• Introdução ao Djiing
• O Disc Jockey
• A cabine DJ:
Equipamento e ligações
• Teoria de Som
• Compassos
• Construções rítmicas
• Introdução à técnica DJ’ing
• Reconhecimento e lançamento
da 1ª batida
• Pré-escuta / ouvidocomparativo
• Lançamento de vinil sobre loop

• Pitch, BPM e mistura (Nível 1)
• Noção de pitch e BPM
• Acerto de BPM´s e correcções
• Prática com temas de
estrutura clássica
• CUE’ing em CD

• Técnicas Dj’ing
• Introdução à mistura
• Gain / Phasing
• Lançamento e mistura (só
com volume)
• EQ (frequência)
• Lançamento e mistura com
volumes e EQ
• Softwares Dj’ing
• Efeitos e loops
• Prática de mistura com
todos os formatos
• Sequenciação de provas
finais

CURSO INDIVIDUAL

CURSO TURMA

399 €

299 €

Pronto Pagamento

Pronto Pagamento

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

LUIS FAFÉ

fb.com/fumaxabeatz

LUIS M

fb.com/luismpage

PEDRO MARTINS
fb.com/pedro.snk

EQUIPAMENTO
Pioneer DJM 900 Nexus II
Pioneer CDJ 2000 Nexus II
Pionneer RMX 1000.
Technics SL-1210 MK2
Leitores CDJ 350
Mixer DJM 350 & DJM 250

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.

