ACADEMIA

“Vem dar os primeiros
passos no caminho dos
grandes palcos!”

COMPOSIÇÃO MUSICAL
ELETRÓNICA URBANA
- HIP HOP
16H (4H/4 Sábados)
O Hip Hop é conhecido por ser um movimento que desafia as
regras e segue o seu próprio caminho. Se consideras que o teu
percurso musical passa por esta cultura, o nosso curso é o que
precisas para te iniciares neste mundo e abrir-te a porta para a
parte criativa de uma cultura que é reconhecida nos dias de hoje
como das mais importantes no plano musical.

Temos à tua disposição um curso muito versátil que se destina
não só a jovens talentos que procurem ideais e influências para
se lançarem no mercado da música, mas também a artistas que
queiram compreender as linguagens que os rodeiam e outros
profissionais do mercado que procurem novos conhecimentos
sobre as dinâmicas criativas deste género musical, tão caracterizado por uma construção musical e artística livre, progressiva e aventureira.

O que irás aprender no decorrer do curso?
•

Estudo das técnicas de base utilizadas para MCING, DJING,
BEATMAKING e RAPPING;

•

Estudo das técnicas utilizadas na composição de alguns dos
temas mais reconhecidos dentro do estilo musical;

•

Como aplicar as técnicas aprendidas à tua própria música.

COMO TE PODES CANDIDATAR
Envia a tua candidatura para studios@rhodesentertainment.pt
com o teu nome completo, idade, motivações e portefólio (caso
tenhas).

PREÇOS E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO
Preço: 400,00€
50% do valor no inicio do curso e
50% no fim para receber o certificado.
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Preços e condições de pagamento podem sofrer alterações até ao início das inscrições; O programa do curso pode ser alterado, desde que se verifique a necessidade de adequação
técnico-pedagógica. A abertura de cada curso/turma/horário está condicionada a um número mínimo de inscrições; a inscrição no horário pretendido é limitada ao número de vagas
disponíveis; a duração de cada aula pode variar em função da sua natureza teórica ou prática; em aulas práticas, a turma pode ser dividida em grupos para melhor aprendizagem,
respeitando-se sempre a carga horária do curso por aluno. A Rhodes Entertainment pode substituir algum professor, desde que considere ser necessário responder de forma mais
eficaz aos objetivos propostos.
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