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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

AA  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  ddeeii   sseemmiinnaarrii   dd’’ iinnffoorrmmaattiiccaa  mmuussiiccaallee  ssvvooll ttii   nneeggll ii   
aannnnii   pprreecceeddeennttii   ee  vviissttoo  ll ’’ eennoorrmmee  iinntteerreessssee  ssuussccii ttaattoo  pprreessssoo  ggll ii   aall ll iieevvii   ddeell   
ccoorrssoo  ddii   LLeettttuurraa  ddeell llaa  PPaarrttii ttuurraa  ee  ddii   CCoommppoossiizziioonnee  mmaa  aanncchhee  llee  rriicchhiieessttee  
pprroovveenniieennttii   ddaa  ppaarrtteecciippaannttii   aa  ccoorrssii   ddii   ccooll llaabboorraazziioonnee  UUnniivveerrssii ttàà//CCoonnsseerrvvaa--
ttoorriioo,,  hhoo  rrii tteennuuttoo  nneecceessssaarriioo  pprroosseegguuii rree,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ssiinntteessii   pprraattiiccaa,,  
ll ’’ aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddeell llee  tteemmaattiicchhee  pprriinncciippaall ii   lleeggaattee  aall ll ’’ uussoo  ddeell llee  tteeccnnoolloo--
ggiiee  iinnffoorrmmaattiicchhee  aappppll iiccaattee  aall   ccaammppoo  mmuussiiccaallee..  

AA  QQUUEESSTTOO  PPRROOPPOOSSIITTOO  vvoolleevvoo  ssoottttooll iinneeaarree  llaa  pprreesseennzzaa  nneell   nnoossttrroo  
ccoommppuutteerr  mmuull ttiimmeeddiiaallee  ((aauullaa  2222))  ddii   iimmppoorrttaannttii   ssooff ttwwaarree  ppeerr  ll ’’ eellaabboorraazziioonnee    
ddeell   rraappppoorrttoo  iimmmmaaggiinnee  ee  ssuuoonnoo  ((AAddoobbee  PPrreemmiieerree,,  UUlleeaadd  DDvvdd  WWoorrkksshhoopp,,  
SStteeiinnbbeerrgg  CCuubbaassee  VVSSTT  SSccoorree  55..11,,  CCoorreell   DDrraaww,,  MMiissccrroossooff tt  PPoowweerrppooiinntt,,  
VVii rrttuuaallDDuubb,,  TTmmppeegg  eecccc..))..  GGrraazziiee  aa  qquueessttii   ssooff ttwwaarree  èè  ppoossssiibbii llee  aaff ff rroonnttaarree  
llee  iiddeeee  aarrttiissttiicchhee  cchhee  lleeggaannoo  ii ll   mmoottoorree  ddeell ll ’’ eellaabboorraazziioonnee  vviissiivvaa  ccoonn  llaa  
mmaanniippoollaazziioonnee  ssoonnoorraa,,  ff rruuttttoo  ddeell llee  nnuuoovvee  ff rroonnttiieerree  ddeell llaa  ccoommppoossiizziioonnee  
mmuussiiccaallee  ccoonntteemmppoorraanneeaa..      

LL’’ AANNNNOO  PPRREECCEEDDEENNTTEE  èè  ssttaattoo  ssvvooll ttoo  uunn  sseemmiinnaarriioo  bbaassaattoo  aappppuunnttoo  ssuu  
qquueessttee  tteemmaattiicchhee  mmaa  eesssseennzziiaallmmeennttee  ssuull   ppiiaannoo  tteeoorriiccoo..  QQuueesstt’’ aannnnoo  èè  iinnddii --
ssppeennssaabbii llee  ccoonnccrreettiizzzzaarree  llee  aarrggoommeennttaazziioonnii   ssuull   ppiiaannoo  pprraattiiccoo  ccoonn  rreeaall iizzzzaa--
zziioonnii   ddii   eesseemmppii   vvaarrii   ((vviiddeeooccll iipp  ddii   dduurraattee  vvaarriiaabbii llee,,  pprreesseennttaazziioonnii   mmuull ttiimmee--
ddiiaall ii   aavvaannzzaattee,,  eecccc..))..  ÈÈ  ppeerr  ttaallee  mmoottiivvoo  cchhee  pprrooppoonnggoo  uunnaa  ddiivveerrssaa  mmeettooddoo--
llooggiiaa  ddiiddaattttiiccaa  bbaassaattaa  nnoonn  ssuull   sseemmiinnaarriioo  eessppoossii ttiivvoo,,  ll iimmii ttaattoo  nneell   nnuummeerroo  ddii   
oorree  ee  ggiioorrnnii   ((ll ’’ aannnnoo  pprreecceeddeennttee  ssii   ttrraattttaavvee  ddii   dduuee  ggiioorrnnii )),,  mmaa  ssuull   ccoorrssoo  
ssttrruuttttuurraattoo  iinn  lleezziioonnii   rreeggoollaarrii   ddii   11oorraa  ee  3300  mmiinnuuttii   cciiaassccuunnaa  ppeerr  uunn  ccoommpplleess--
ssiivvoo  ddii   1155  lleezziioonnii   ccii rrccaa  ((llaa  dduurraattaa  ddoovvrreebbbbee  aaddaattttaarrssii   aall llee  ooccccoorrrreennzzee  vviiaa  
vviiaa  iinnddiivviidduuaattee))..  

QQUUEESSTTII  GGLLII   OOBBIIEETTTTIIVVII   cchhee  mmii   pprrooppoonnggoo  ppeerrttaannttoo  ddii   rreeaall iizzzzaarree::  

11))  CCOONNOOSSCCEENNZZAA  

••  ddeell llee  tteeccnniicchhee  ddii   pprroodduuzziioonnee  vviiddeeoo  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aaii   

ssooffttwwaarree  ddii   eellaabboorraazziioonnee  ddeell ll ’’ iimmmmaaggiinnee  ee  ddeell ll ’’ aanniimmaazziioonnee  ((UUlleeaadd  

VViiddeeoo  SSttuuddiioo,,  33DD  SSttuuddiioo  MMaaxx,,  AAddoobbee  PPrreemmiieerree,,  DDvvdd  WWoorrkksshhoopp,,  TTmmppeegg  

eettcc..))  nnoonncchhéé  ll ’’ aaccqquuiissiizziioonnee  ddaa  ffoonnttii   eesstteerrnnee  ((tteelleeccaammeerraa,,  ssccaannnneerr,,  

ffoottooggrraaffiiaa  ddiiggii ttaallee,,  vviiddeeoorreeggiissttrraattoorree  aannaallooggiiccoo,,  ddvvdd))  ddii   mmaatteerr iiaallee  

vviissiivvoo  ee  rreellaattiivvii   pprroocceeddiimmeennttii   ddii   mmoonnttaaggggiioo  ee  llaavvoorraazziioonnee..  

22))  CCAAPPAACCIITTÀÀ  

••  ddii   pprroodduurrrree      uunn  pprrooddoottttoo  ffiinnaallee  nneeii   vvaarr ii   ffoorrmmaattii   ooggggii   pprreesseennttii   ccoommee::  

DDVVDD,,  VVCCDD,,  SSVVCCDD,,  pprreesseennttaazziioonnee  mmuull ttiimmeeddiiaallee  eettcc..,,  ccoonn  aatttteennzziioonnee  aall llee  

nnuummeerroossee  pprroobblleemmaattiicchhee  aannnneessssee  nneell llaa  rreeaall iizzzzaazziioonnee  ddii   uunn  vviiddeeoo..    

33))  RRAAPPPPOORRTTOO  

••  ttrraa  ii ll   mmaatteerr iiaallee  vviissiivvoo  ee  ll ’’ eellaabboorraazziioonnee  mmuussiiccaallee  aattttrraavveerrssoo  llee  nnuummeerroossee  

tteeccnniicchhee  ddii   ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  ee  ccoonnnneessssiioonnee  ooffffeerrttee  ddaaii   ppiiùù  nnoottii   ssooffttwwaarree  

mmuussiiccaall ii   aappeerrttii   aall   mmoonnddoo  mmuull ttiimmeeddiiaallee..  
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOO--
NNEE  DDEELL  CCOORRSSOO  

IILL  CCOORRSSOO  vviieennee  pprrooppoossttoo  iinn  1155  lleezziioonnii   ((ccii rr ccaa,,  vveeddii   ssoopprr aa,,))  ddaa  
mmeerr ccoolleeddìì  2266  nnoovveemmbbrr ee  aa  mmeerr ccoolleeddìì  2211  aapprr ii llee  aaddaattttaannddoollee  aadd  eevveennttuuaall ii   
mmaannii ffeessttaazziioonnii ,,  sseemmiinnaarrii   eedd  eevveennttii   cchhee  ssii   ddoovveesssseerroo  ssvvoollggeerree  dduurraannttee  ii ll   
ppeerriiooddoo  iinnddiiccaattoo..  

LLaa  pprrooppoossttaa  pprreevveeddee  ii ll   sseegguueennttee  oorraarriioo::  ddaall llee  oorr ee  1155..4455  aall llee  oorr ee  1177..1155    
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  
DDEELL  CCOORRSSOO  

••  --  NNoozziioonnii   ffoonnddaammeennttaall ii   ssuull   vviiddeeoo  ddiiggii ttaallee..  

••  --  AAccqquuiissiizziioonnee  ddaa  ffoonnttii   eesstteerrnnee  ddii   mmaatteerr iiaallee  vviissiivvoo  ee  pprroobblleemmaattiicchhee  

aannnneessssee    

••  --  DDeessccrr iizziioonnee  ddeeii   ssooffttwwaarree  iinn  ccoommmmeerrcciioo  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii   AAddoobbee  

PPrreeiimmeerree,,  DDvvdd  WWoorrkksshhoopp,,  TTmmppeegg,,  VVii rr ttuuaallDDuubb  eecccc..  pprreesseennttii   nneell   

ccoommppuutteerr  ddeell llaa  ssccuuoollaa  

••  --  II ll   mmoonnttaaggggiioo  ee  ll ’’ eellaabboorraazziioonnee  ggrraaffiiccaa  

••  --  LLaa  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  mmuussiiccaallee    

••  --  II ll   pprrooddoottttoo  ffiinnaallee  ((DDVVDD,,  VVCCDD,,  SSVVCCDD  ))  ee  pprroobblleemmaattiicchhee  aannnneessssssee..  

••  --  II ll   ssooffttwwaarree  mmuussiiccaallee  ((CCuubbaassee))  ee  llaa  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  vviiddeeoo..  

••  --  EEsseerrccii ttaazziioonnii   nneell ll ’’ aaccqquuiissiizziioonnee,,  eellaabboorraazziioonnee  ee  pprroodduuzziioonnee..  

••  --  CCoonncclluussiioonnee  ccoorrssoo  ee  pprroossppeettttiivvee  ffuuttuurree..  
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OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  
FFOONNDDAAMMEENNTTAALLII   

LLAA  MMUUSSIICCAA  EE  IILL  MMOONNDDOO  VVIISSIIVVOO  ssoonnoo  oorrmmaaii   uunnaa  rreeaall ttàà  cchhee  ppuuòò  
iinntteerreessssaarree  sseemmpprree  ppiiùù  ddaa  vviicciinnoo  ll ’’ aall ll iieevvoo  ddii   ccoommppoossiizziioonnee..  OOggggii   ppiiùù  cchhee  
mmaaii   llee  nnuummeerroossee  rreellaazziioonnii   ttrraa  ii   vvaarrii   ““ mmeeddiiaa””   ((vviiddeeoo,,  ssuuoonnoo  eedd  iimmmmaaggiinnee))  
ffoorrnniissccoonnoo  uunn  vvaall iiddoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  ll ’’ iimmmmaaggiinnaarriioo  aarrttiissttiiccoo  ddeell   mmuussiicciissttaa  
aapprreennddooggll ii   llee  ppoorrttee  aall llee  nnuuoovvee  ff rroonnttiieerree  ooff ffeerrttee  ddaall   nnuuoovvoo  mmii ll lleennnniioo..  

ÈÈ  PPEERRTTAANNTTOO  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLEE  OOFFFFRRIIRREE  AAGGLLII   SSTTUUDDEENNTTII  qquueell llee  
ccoonnoosscceennzzee  bbaassii llaarrii   nneecceessssaarriiee  ppeerr  aaiiuuttaarrll ii   aadd  aapppprrooffoonnddii rree  llee  
pprroobblleemmaattiicchhee  lleeggaattee  aall   rraappppoorrttoo  MMuussiiccaa--VViiddeeoo..  

SSCCOOPPOO  DDEELL  CCOORRSSOO  èè  qquuiinnddii   qquueell lloo  ddii   ““ iinnttrroodduurrrree””   mmaa  aanncchhee  ddii   
““ pprroodduurrrree””   ((nnaattuurraallmmeennttee  aattttttrraavveerrssoo  llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee)),,  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  
““ ttooccccaarree  ccoonn  mmaannoo””   qquueell llaa  cchhee  èè  uunnaa  aammppiiaa  ppaannoorraammiiccaa  ddii   cciiòò  cchhee  ooggggii   èè  
iinnddiissppeennssaabbii llee  ccoonnoosscceerree..  

  


