CURSO MODULAR
LOGIC PRO X – Módulo Mixagem
29 e 30 de outubro de 2016
Neste módulo, abordaremos as ferramentas relacionadas ao processo de mixagem, uma vez
que o LOGIC X é um dos softwares mais utilizados na criação, produção musical e pósprodução, além de ser considerado um dos mais completos.
Ele oferece uma gama extensa de ferramentas para compor, gravar, editar e mixar.
A quem se destina: Músicos, compositores, produtores, profissionais de áudio e pessoas
interessadas em trabalhar com mixagem utilizando o LOGIC X.
Pré-Requisito: É importante que o interessado tenha o conhecimento sobre os fundamentos
de áudio, tais como: processadores de dinâmica, filtros, efeitos (reverb & delay), etc.
Curso Intensivo
- Duração: 2 dias (16 horas/aula);
- Horário: sábado e domingo das 09:00h às 18:00h (com intervalo para almoço).

Estrutura:
•
•
•
•
•

Apenas 01 aluno por estação
Computadores Apple
Interfaces USB e Firewire
Fones de ouvido
Logic X 10.2.4.
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Configuração necessária para utilização do próprio computador:
Logic X versão 10.2.4 (a versão é fundamental, devido às novidades que o fabricante
disponibiliza em cada atualização).
Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mix Window
Criação de Seção
Importação de Tracks de Áudio
Roteamentos
Grupos & Track Stack
Organização da Seção
Plugins & Plugin Manager
Customização
Templates para Mixagem
Arrange Window
Modos de Play
Edições pertinentes a Mixagem
Automações
Export & Bounce
Smart Controls
Channel Strip Components
Channel Settings
Apple Remote & Controllers

Obs: O IAV reserva-se ao direito de fazer alterações na programação sem prévio aviso.
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