CURSO
“MIXAGEM IN THE BOX”
De 07 de novembro a 02 de dezembro de 2016
Informações Gerais
Esse curso busca oferecer subsídios e exemplos práticos para todos aqueles que
buscam se aperfeiçoar no processo de mixagem usando ferramentas no formato
digital.

Apresentação
Ele é focado na maneira mais comum de se mixar hoje em dia, que é a mixagem
dentro de um DAW (Digital Audio Workstation), onde tudo é feito no computador
sem utilização de praticamente nenhuma ferramenta analógica, a não ser o próprio
conversor.
Detalhamos as ferramentas modernas de mixagem usando plugins e otimizamos os
resultados através de uma abordagem mais profunda dos conceitos de estrutura de
ganho digital, uso artístico e técnico de ferramentas de mixagem, e as melhores
alternativas de plugins para cada caso.
As aulas são quase 100% práticas, desde a organização e roteamento da sessão até
automação e uso de efeitos.
Cada aluno poderá utilizar seu próprio computador e interface ou requisitar uma
estação de trabalho do IAV para praticar.
A avaliação final será o prórprio resultado da mixagem de um projeto.

Especificações do curso
- Duração: 04 (quatro) semanas com 60 (sessenta) horas/aula;
- Horário: segunda à sexta das 19h30 às 22h30;

Programação
-

Configuração e alinhamento do control room;
Estudo comparativo das curvas de diferentes equalizadores;
Aplicação prática de filtros e equalizadores;
Daw e plugins;
Áudio digital, estrutura de ganho digital;
Excitadores harmônicos, simuladores de válvulas e transistor, simuladores de fita
e transformadores;
- Uso de efeitos de ambientação, modulação e pitch shift;
- Conceito e prática de mixagem técnica e artística.
Os alunos poderão utilizar neste curso os seus próprios notebooks com seus
softwares preferidos;
Software utilizado com os computadores do IAV: Logic X e Pro Tools 8.

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