ГРАФИТИ СТУДИО
професионален курс за тонрежисьори

сметка на фирмата : IBAN: BG96RZBB91551061729013 BIC:RZBBBGSF

Звукозаписната

компания

„Графити

студио”

стартира

професионален

курс

за

тонрежисьори, който ще даде възможност на всички желаещи да придобият реални знания
и умения в работата със звук. Едно от предимствата на курса е, че кандидатите могат сами
да съставят график на посещенията си, така че занятията да не пречат на останалите им
ангажименти. Освен това програмата на обучение изцяло е съобразена със спецификите на
професията и в нея се набляга особено много на специализацията и високата степен на
практическа подготовка на кандидатите, от която пазарът се нуждае толкова осезаемо точно
в момента.

Убедени

сме,

че

предлагаме

най-

доброто, понеже в България няма друг
такъв курс по тонрежисура, който да е
толкова тясно обвързан с работата в
истинска

музикална

среда

–

със

съвременна студийна апаратура и в
компанията на музиканти от цял свят.

Програма:
- Обща информация за звузкозпаписа. История,
стилове в смесването, известни тонрежисьори
- Описание на основните компоненти и техники в
звукзозаписа, свързване и схеми за комутация
- Акустични среди, третиране на помещения.
Основни понятия и практики в използването на
различните помещения
- Видове микрофони - свойства, качества и
употреба.

Разположение

и

използване

при

различните инструменти и гласове.
- Динамични устройства - компресори, еквилайзери и др. Приложения и основни характеристики.
- Ефекти - видове и тяхното приложение
- Цифров и аналогов звукозапис (конвертори)
- Запознаване с продуктие на Steinberg – Cubase, Nuendo, WaveLab. Основни функции и свърване. Подготовка
за запис на един канал
- Подготовка за запис на многоканален проект - практика с участие на музикална формация
- Редакция и подреждане на записания материал. Първоначално балансиране и панорама на различните
инстурменти (примерен микс)
- Миксинг:
•

Стилът музика

•

Песента и нейните детайли

•
•

Хората, с които работите
Елементи на смесването
динамика, интерес

-

баланс,

честотен

диапазон,

панорама,

- Музикални динамики,създавани чрез студийното оборудване
- Мастеринг. Основни понятия и практики. Финализиране и подготовка на мастер
- Звукозаписни упражнения и смесване на различни стилове

измерение

(обем),

Обща информация и условия за записване

-

Курсът е ежемесечен.

-

Записванията продължават до 15-то число на всеки месец. Заниманията ще се

провеждат 3 пъти седмично по 2 часа.
-

Заплащането се извършва по банков път по сметка на фирмата :
IBAN: BG96RZBB91551061729013 BIC: RZBBBGSF
Цената на курса е 800 лв.

-

Записването се извършва с копие от банковия превод, лично в офиса на студиото на

адрес: София, ж.к. „Лагера”, ул. „Хайдушка поляна” N6, Балкантон, ет. 4
-

Кандидадите ще бъдат разпределени в 2 групи – напреднали и начинаещи

-

След завършване на курса ще бъде проведен изпит и всеки тон режисьор ще получи

удостоверение за придобита квалификация
-

Лектори: Цветан Чобанов, Огнян Кьосовски и Кирил Янев

-

Възможности за работа

За повече информация на тел:
02/ 9552041
0888 350705 – Цветан Чобанов

www.graffittistudio.com

