CAMPAMENTO

PRODUCIÓN MUSICAL
18 -22 DE XULLO • MONTE DO GOZO

CAMPAMENTO DE PRODUCIÓN MUSICAL
Que é o Campamento de Produción Musical?
É unha iniciativa de formación inmersiva campamento inmersivo de creación musical
que propón unha experiencia de convivencia formativa e creativa única.

A quen vai dirixido?
•

A rapazada de entre 16 e 30 anos con interese na produción musical

•

Mocidade interesada na música Urban, Trap, R&B ou calquera das vertentes
musicais contemporáneas

Como participar?
•

A inscrición realizarase na web (www.gogozo.gal) do 16 de xuño ao 4 de xullo

•

O prezo da inscrición é de 199 € por persoa

•

Oferta especial de aloxamento e pensión completa (almorzo, comida e cena) para
o alumnado

•

O campamento contará cun cun mínimo de 10 participantes e un máximo de 20

Cando e onde se celebra?
•

Desenvolverase do 18 ao 22 de xullo de 2022, en horario de 10.00 a 14.00 e de
16.00 a 20.00 horas

•

O campamento terá lugar nas instalacións do complexo do Monte do Gozo

Que obxectivos ten este curso?
•

Ofrecer a formación precisa para producir un tema musical

•

Afondar no manexo das ferramentas e programas para a produción musical

Que material se precisa?
Un portátil, papel, bolígrafo e moitas gañas de aprender

Que se ofrecerá neste campamento?
•

O alumnado adquirirá os coñecementos precisos para crear os seus propios temas
musicais dun xeito práctico e accesible

•

O programa dedicará 3 xornadas a aprender a traballar cun DAW (gravación e
edición de audio dixital a través dun software de edición de audio), utilizarase o
programa gratuíto de edición Tracktion Waveform Free, e realizarase unha breve
introdución ao funcionamento do sintetizador, tanto convencional como
virtual (VSTs)

•

As 2 xornadas restantes centraranse na iniciación ao mundo DJ, polo que o
alumnado aprenderá a picar nas diferentes formas existentes: platos, CDJ’s e Traktor

•

Tras finalizar o curso, o alumnado poderá amosar os coñecementos adquiridos
nunha festa que se celebrará dentro de Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 con material
profesional e que terá lugar os días 23 e 29 de xullo
Máis información: contidos@gogozo.gal

