Teremos todos
um som que nos deﬁne?
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SOM & MÚSICA
Programação MIDI e Sampling

Vem aprender programar em MIDI
Vem deﬁnir o teu som com a melhor aprendizagem
técnica com o curso de Programação MIDI e Sampling que
é lecionado por formadores de renome no mundo da
composição.
Este curso pretende ser potenciador do desenvolvimento
de ferramentas e técnicas essenciais ao uso e domínio da
tecnologia MIDI.
Em formato digital ,os formandos irão aprender conceitos,
técnicas e conhecimentos, com o acompanhamento do
master coach - proﬁssional da área.
Em formato on job masterclass, os formandos irão
aprender conceitos, técnicas e potenciar destrezas em
contacto com proﬁssionais da área:
. MIDI
. Sampling

Demonstração de Resultados
No ﬁnal deste curso, o formando é capaz de:
- Dominar as técnicas e conceitos inerentes ao MIDI 1.0 e 2.0.
- Conﬁgurar o setup para sessões ao vivo, usando interfaces, placas de audio, teclados e outros
tipos de controladores MIDI.

Objetivos
.Conhecer o sistema MIDI e as suas possibilidades de aplicação, assim como outros sincronismos
associados.
.Saber criar uma cadeia MIDI, articulando controladores externos, internos, sequenciadores, samplers
e sintetizadores.
.Compreender e saber fazer composições musicais com MIDI e as diversas ferramentas virtuais
(Sintetizadores, Módulos de Som, Samplers e outros).

Requisitos de Admissão
Os candidatos a este curso devem possuir habilitação mínima de 11.º ano completo ou equivalente
e/ou experiência proﬁssional mínima na área de estudo ou áreas adjacentes.

Cronograma / Agenda*
*início: 08 de Fevereiro de 2021

Semana 1 a 3

Semana 3
Masterclasses

4h - Aulas em direto
4h - Atividades assíncronas

Condições
Aproveita as campanhas disponíveis:

€180

€210

€240

€280

até 11 Dez

12 a 25 Dez

26 Dez a 08 Jan

09 a 22 Jan

Nota: o presente programa poderá sofrer alterações respeitando sempre o melhor interesse pedagógico dos formandos.

