MASTERIZAÇÃO DIGITAL

Workshop de masterização em ambiente digital
A masterização é o último processo da produção discográfica, antes da duplicação em fábrica.
Esta etapa tem sido progressivamente negligenciada desde o início da revolução digital.
Actualmente, Ou recorremos a um profissonal altamente especializado a praticar valores
incomportáveis, ou estamos à mercê de talentos sem experiência. As ferramentas digitais,
actualmente disponíveis, tornaram o processo acessível a todos aqueles que dominem a arte do
som ao nível técnico, sem a necessidade de adquirir equipamento exclusivo a grandes carteiras.

Objectivos:
Compreender o lugar e o valor da masterização..
Dotar os participantes da sensibilidade e competências necessárias ao processamento sonoro na
perspectiva da finalização de projectos, independentemente das ferramentas disponíveis para o
fazer.
Promover a autonomia a profissionais tecnicamente competentes para tal, rentabilizando os
conhecimentos já adquiridos.

Destinatários:
Este workshop destina‐se a técnicos de som ou profissionais do sector áudio‐visual com
conhecimentos de edição e mistura de som acima do nível básico. Os participantes, no final do
workshop, estarão aptos a finalizar trabalhos sonoros de forma autónoma a nível semi‐
profissional, ou profissional, dependendo dos conhecimentos e desempenho dos formandos.

Calendário
O workshop realiza‐se com periodicidade aproximada de 2 vezes por mês, dependendo, também,
da afluência ao workshop. Cada turma funciona com 3 alunos, para maximizar a experiência de
aprendizagem.
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MASTERIZAÇÃO DIGITAL
Datas:
Todas as semanas, de terça a sexta, das 14 às 18 ou das 19 às 23.
Local: Estúdio da Yellow Bop Records, Santos‐o‐Velho, Lisboa
Duração: 16 horas.
Número de participantes: 3 participantes por turma.
Preço por participante: 120 EUR

Inscrições: Para se inscrever, o participante terá de enviar um e‐mail para o endereço
workshop@yellowboprecords.com com a seguinte informação:
‐
‐
‐
‐
‐

Nome completo
Contacto telefónico
Descrição do computador que utilizará no workshop
Breve descrição das dificuldades sentidas na finalização de projectos
Curta explicação sobre o interesse neste workshop

Após recepção do e‐mail , inicia‐se o processo de admissão ao workshop com o teste e verificação
dos pré‐requisitos. Confirmadas as condições, serão dadas as indicações do pagamento por
transferência bancária. As vagas só serão garantidas após confirmação do pagamento.

Após confirmação do pagamento, o participante considera‐se inscrito e não há lugar a devoluções em caso de desistência.
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PréRequisitos:
Para frequentar o workshop é obrigatório que o participante:
•

Tenha conhecimentos de áudio digital acima do nível básico, adquiridos autonomamente
ou por formação.

•

Seja um utilizador médio de software áudio e esteja familiarizado com processamento de
sinal.

•

Consiga uma apreciação positiva no teste de admissão ao workshop.

•

Traga consigo um computador pessoal portátil a correr Windows XP ou Mac OS X 10.4 ou
superior, com saída de áudio para auscultadores a funcionar, com 1GB de memoria RAM
ou mais, processador com velocidade igual ou superior a 2 GHz (total) e disco rígido com
20% de espaço livre (para um correcto funcionamento do sistema).

•

Auscultadores

Software:
O software a utilizar é da responsabilidade de cada participante. O workshop não depende das
ferramentas a utilizar mas sim da forma como são usadas. Ainda assim, recomenda‐se que o
participante tenha instalado e a funcionar correctamente um sequenciador áudio com plugins de
processamento de sinal que englobem flitros, processadores dinâmicos, delays e reverbs. São
exemplos: Logic Pro, Cubase, Nuendo, Digital Performer, Pro‐Tools, Record, Ableton Live, Ardour,
Reaper, Sonar ou similares.
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Programa:
Este workshop é tanto teórico como prático. A exposição teórica é regularmente acompanhada
de exemplos e exercícios práticos que requerem uma constante contribuição dos participantes.
A carga teórica do workshop é exigente, uma vez que a sua essência é a compreensão e adopção
de métodos de trabalho específicos do processo de masterização. Assim sendo, o desenrolar
desta oficina tem a seguinte estrutura curricular:

1 – Masterizar – Conceitos e contextualizações
2 – Procedimentos técnicos iniciais
3 – Etapas de processamento I – EQ e Proc. Dinâmico
4 – Etapas de processamento II – Conteúdo harmónico, imaging e espacialização
5 – Etapas de Processamento III – Volume, mistura e matching
6 – Alinhamento e finalização
7 ‐ Authoring
8 – Esclarecimento de dúvidas
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Sobre o formador:
André Neto é músico e técnico de som freelance, especializado em trabalho de estúdio nas suas
vertentes mais criativas, como a composição e o sound design, mas também em vertentes
técnicas como a masterização digital.
Trabalhou na ETIC (escola técnica de imagem e comunicação) de 2005 a 2008, desempenhando
funções de formador, assistente de coordenação, orientador de projectos e acompanhamento
directo do trabalho dos alunos extra aula. Leccionou diversos workshops, em escolas, festivais de
cinema e universidades, desde introdução ao som para imagem, a ferramentas áudio, passando
pela síntese e a criação musical.
Actualmente lecciona de forma independente, ocupação que acumula à de músico e técnico de
som. É o criador e gestor da marca Yellow Bop Records – http://www.yellowboprecords.com
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