EVENTOS E ESPECTÁCULOS

MÓDULO DE CURSO | TÉCNICO DE ESPETÁCULOS

ILUMINAÇÃO PARA CONCERTOS

DURAÇÃO

DATAS

HORÁRIO

32h

29 Janeiro a 19 Fevereiro 2019

3ª e 5ª| 14h00-18h00 + outros
horários para aulas práticas

| A QUEM SE DESTINA

| OBJETIVOS

Estudantes e profissionais de espetáculo e eventos.

Adquirir noções de vídeo para eventos.
Conhecer as tecnologias e equipamentos de vídeo.

| CONTEÚDOS DO MÓDULO
| ILUMINAÇÃO PARA CONCERTOS (32h)
Equipamentos principais de iluminação para concertos.
Desenhos de luz: análise de case studies.
Exercícios práticos de desenho de luz e iluminação.
Dois exercícios reais de iluminação para concertos com público,
em géneros musicais diferentes

| FORMADORES

Telefone

218 210 366
worldacademy.pt
info@worldacademy.pt

Av.Comendador Nunes Corrêa nº 46 | 2790-483 Carnaxide / Portugal

Vitor Azevedo, Iluminador
Com 26 anos de experiência no design de iluminação para artistas e eventos.
Formador há vários anos, foi o responsável pelo formandos na Área de Iluminação para a Expo 98.

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS
Sala com 1 computador por aluno, internet, LCD e Microsoft Office.
Auditório World Academy equipados com palco, iluminação e som para espetáculos, incluído projetor de LED e incandescente, tipo par,
robot, recorte, ciclorama PC. Mesa digital de iluminação.

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Inicial

Presencial

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA
Demonstrativa, expositiva e participativa.

WORLD ACADEMY
Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44
2790-224 Carnaxide

| PREÇOS
Valor Total do Módulo: 360€
2 Mensalidades: 190€

| DESCONTOS
10 % | Parceiros
15 % | Formadores e Alunos World Academy
(descontos não acumuláveis)

A primeira mensalidade é paga no ato de inscrição e a segunda até ao dia 5 do último mês de formação.

| PRE-REQUISITOS

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Mínimo de 17 anos à data da inscrição.
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo.

– Entrega presencial ou por e-mail (info@worldacademy.pt) de
Currículo e da Ficha de Inscrição devidamente preenchida.
– Pagamento da primeira prestação.
– Leitura e aceitação do Contrato de Formação.
– Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy.
– Entrega de cartão de cidadão, fotografia digital e
comprovativo de morada.

| FORMAS DE PAGAMENTO
- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy.
- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072
(o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo de inscrição para info@worldacademy.pt).
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy.

| CONDIÇÕES GERAIS
Os módulos de curso têm avaliação com classificação.
O aproveitamento no módulo confere Certificado de
Formação.
As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

As condições de funcionamento e organização da formação,
deveres e direitos do aluno, entre outras regras e
procedimentos, devem ser consultados no Regulamento da
World Academy. O processo de inscrição automaticamente
valida a aceitação dos termos deste regulamento.

CURSOS RELACIONADOS
CÂMARA E ILUMINAÇÃO I | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | SOM I |SOM II (IMAGEM E
ESPETÁCULO) | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA | DANÇA | ACTING I| ACTING II [16/17] | PRODUÇÃO DE EVENTOS E
ESPETÁCULOS

