Os primeiros passos para você
entrar no mundo fantástico de
criação de trilha sonora para
projetos audiovisuais.

Aprenda a criar tracks
orquestrais com sonoridade
pro ssional, partindo de uma
composição simples até uma
orquestra completa.

Prático e direto ao ponto
com uma linguagem simples

Prático e direto ao ponto
com uma linguagem simples

Prático e direto ao ponto
com uma linguagem simples

Conteúdo organizado em
uma sequência didática

Conteúdo organizado em
uma sequência didática

Conteúdo organizado em
uma sequência didática

Plataforma online. Assista as
aulas of ine com o app Sparkle

Plataforma online. Assista as
aulas of ine com o app Sparkle

Plataforma online. Assista as
aulas of ine com o app Sparkle

Comunidade de alunos para
troca de experiências

Comunidade de alunos para
troca de experiências

Comunidade de alunos para
troca de experiências

Aproximadamente 3 horas de
conteúdo gravado

Aproximadamente 10 horas de
conteúdo gravado

Mais de 20 horas de
conteúdo gravado

Clipe da cena demonstrada
para você baixar e praticar

Tracks MIDI, STEMS (áudio) e
partitura da composição
original

Clipes exclusivos para baixar,
praticar e criar seu portfólio.
Modelos de contratos.

Técnicas demonstradas podem
ser aplicadas em qualquer DAW

Técnicas demonstradas podem
ser aplicadas em qualquer DAW

Técnicas demonstradas podem
ser aplicadas em qualquer DAW

7 dias de garantia

7 dias de garantia

15 dias de garantia

Desconto educacional em
plugins parceiros

Desconto educacional em
plugins parceiros

Certi cado de conclusão

Certi cado de conclusão

—

—

—

—

—

—

Acesso vitalício ao
conteúdo gravado

Acesso vitalício ao
conteúdo gravado

Acesso vitalício ao
conteúdo gravado

Inclui os Cursos

Inclui os Cursos

Inclui os Cursos

Módulos

Módulos

Módulos

Técnicas de Orquestração MIDI
Bibliotecas Orquestrais
Orquestração 1
Orquestração 2
Feedback para alunos
Bônus: Curso Reaper Rápido

1. Fundamentos: Produção
Cinematográfica
2. Fundamentos: O Processo de
Composição
3. Fundamentos: Trilha Sonora
4. Elementos Musicais
5. Modos & Emoção
6. Harmonia & Emoção
7. Funções Dramáticas
8. Trilha para Ação
9. Trilha para Drama
10. Trilha para Comédia
11. Trilha para Comercial
12. Business
13. Orquestração MIDI: Técnicas
14. Orquestração MIDI: Bibliotecas
15. Orquestração MIDI:
Orquestração 1
16. Orquestração MIDI:
Orquestração 2
17. Masterização na Prática
18. Feedback para Alunos
19. Arquivo de Lives
20. Curso Reaper Rápido

1.
2.
3.
4.

Fundamentos da Trilha Sonora
Trilha Sonora do Zero
Bônus: Bibliotecas Grátis
Bônus: Curso Técnicas de
Orquestração MIDI
5. Bônus: Curso Reaper Rápido

Mentoria durante
12 semanas

56 aulas

173 aulas

Aproximadamente

Aproximadamente

10 horas

Mais de

20 horas

de conteúdo gravado
com acesso vitalício

de conteúdo gravado
com acesso vitalício

de conteúdo gravado
com acesso vitalício

Inscrições sempre abertas

Inscrições sempre abertas

Vagas limitadas
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fl

fl

fi

fi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Módulo exclusivo
sobre business

27 aulas
3 horas

fi

Programa de estudos
completo para quem quer
aprender técnicas avançadas
de criação de trilha sonora e se
tornar um pro ssional na área.

