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OOBBIIEETTTTIIVVOO  DDEELL  
SSEEMMIINNAARRIIOO  

CCOOMMPPIITTOO  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  PPUUBBBBLLIICCAA,,  èè  qquueell lloo  
ddii   ffaaccii ll ii ttaarree  llaa  ccrreessccii ttaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell ll ’’ iinnddiivviidduuoo,,  iinn  aarrmmoonniiaa  ccoonn  llee  
eessppeerriieennzzee  ccuull ttuurraall ii   aaccqquuiissii ttee  ddaall ll ’’ uummaannii ttàà..  EEssppeerriieennzzee  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
ppiieennaammeennttee  ccoommpprreennssiibbii ll ii   ee  aa  ssuuaa  ccoommpplleettaa  ddiissppoossiizziioonnee..  TTeenneennddoo  ccoonnttoo  
ddii   cciiòò,,  llaa  ssccuuoollaa  ppuubbbbll iiccaa  ssvvoollggee  uunn  rruuoolloo  iimmppoorrttaannttiissssiimmoo,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneell   
vveerrssaannttee  ddeell llaa  ccrreeaattiivvii ttàà..  QQuuaallssiiaassii   mmeezzzzoo  cchhee  nnee  aaiiuuttii   lloo  ssvvii lluuppppoo,,  ooff ff rree  
qquuiinnddii   uunn  sseerrvviizziioo  iinnssoossttii ttuuiibbii llee  ee  ddaa  nnoonn  ttrraassccuurraarree..  SSii   ccaappiissccee  aall lloorraa  
ccoommee  ll ’’ IInnffoorrmmaattiiccaa  MMuussiiccaallee  ppoossssaa  iinnsseerrii rrssii   ppiieennaammeennttee  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddii   
qquueessttii   pprreessuuppppoossttii   ffoorrnneennddoo  ssuuggggeerriimmeennttii ,,  uuttii ll ii   aall llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell llee  
ccaappaaccii ttàà  ccrreeaattiivvee..  BBaassttaa,,  iinnffaattttii ,,  uunn’’ aatttteennttaa  rrii ff lleessssiioonnee  ssuull   ccoommee  uuttii ll iizzzzaarree,,  
iinn  uunn  aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo,,  ii   vvaarrii   pprroocceeddiimmeennttii   ccoommppoossii ttiivvii   ee  dd’’ aapppprroocccciioo  
ccoonn  ii ll   mmoonnddoo  ssoonnoorroo  ooff ffeerrttii   ddaall ll ’’ IInnffoorrmmaattiiccaa  MMuussiiccaallee,,  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  
aallccuunnee  ll iinneeee  ddii   ppoossssiibbii ll ii   ssppeerriimmeennttaazziioonnii ..  NNoonn  bbiissooggnnaa  ppooii   ddiimmeennttiiccaarree  ii ll   
mmoonnddoo  eesstteerrnnoo  aall llaa  ssccuuoollaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ii ll   mmeerrccaattoo  ddeell   llaavvoorroo,,  cchhee  eessiiggee  
uunnaa  sscceell ttaa  mmiirraattaa  ddeeggll ii   oobbiieettttiivvii   ssccoollaassttiiccii   ee  uunn’’ aaddeerreennzzaa  ccrrii ttiiccaa  ee  vviivvaa  aall llee  
nnuuoovvee  ffoorrmmee  dd’’ iinntteerraazziioonnee  ssoocciiaallee,,  mmeessssee  iinn  ooppeerraa  ooggnnii   ggiioorrnnoo  ddaaii   mmeezzzzii   
iinnffoorrmmaattiiccii ..  IInn  ddeeff iinnii ttiivvaa,,  nnoonn  ppootteennddoo  iiggnnoorraarree  ii ll   rruuoolloo  ddeell   ccoommppuutteerr  
nneell llaa  vvii ttaa  qquuoottiiddiiaannaa,,  ooccccoorrrree  ppeerrcciiòò  uuttii ll iizzzzaarrlloo  aall   mmeeggll iioo  ddeell llee  ssuuee  
ccaappaaccii ttàà  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  ll ’’ iinnddiivviidduuoo..  SSeeccoonnddoo  qquueessttii   pprreessuuppppoossttii ,,  ii ll   
sseegguueennttee  sseemmiinnaarriioo,,  ddaa  rreeaall iizzzzaarree  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddii   uunn  ccoorrssoo  nneell llaa  ssccuuoollaa  
mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorree,,  ppuuòò  ddiivveennii rree  uunn’’ eessppeerriieennzzaa  mmooll ttoo  ssiiggnnii ff iiccaattiivvaa..  

AA  QQUUEESSTTOO  PPRROOPPOOSSIITTOO  cceerrcchheerròò  ddii   rriiaassssuummeerree  bbrreevveemmeennttee  llee  ll iinneeee  
ggeenneerraall ii     aall llaa  bbaassee  ddeell   sseemmiinnaarriioo  dd’’ IInnffoorrmmaattiiccaa  MMuussiiccaallee::  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  
GGEENNEERRAALLEE  

••  IInnttrroodduuzziioonnee  

••  --  II nnttrroodduuzziioonnee  ggeenneerraallee  ssuull ll ’’ uussoo  ddeeii   ccoommppuutteerr  nneell   mmoonnddoo  mmuussiiccaallee,,  

ccoorrrreeddaattaa  ddaa  eesseemmppii   pprraattiiccii   ((rreeggiissttrraazziioonnii   aauuddiioo  ee  MMIIDDII,,  aarrrraannggiiaammeennttii   

ddii   bbrraannii   ddii   mmuussiiccaa  lleeggggeerraa,,  ssiimmuullaazziioonnee  ddii   ccoommppoossiizziioonnii   ddeell   rreeppeerrttoorr iioo  

ccllaassssiiccoo  ee  ccoonntteemmppoorraanneeoo,,  ddiimmoossttrraazziioonnee  ddeell   ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddii   uunn  

sseeqquueenncceerr,,  aannaall iissii   ssuull llaa  nnaattuurraa  ddeell   ssuuoonnoo  ee  llee  ssuuee  eellaabboorraazziioonnii ,,  

aappppll iiccaazziioonnee  ddeell llaa  mmuussiiccaa  nneell   mmoonnddoo  mmuull ttiimmeeddiiaallee,,  ccoonnnneessssiioonnii   aadd  

IInntteerrnneett  ccoonn  vviissii ttaa  ddii   aallccuunnii   iimmppoorrttaannttii   ssii ttii   dd’’ iinntteerreessssee  mmuussiiccaallee,,  eecccc..))..    

••  RReeggiissttrraazziioonnee  

••  --  LLaa  rreeggiissttrraazziioonnee  mmuussiiccaallee  ccoonn  ii ll   ccoommppuutteerr  ee  ll ’’ uussoo  ddeeggll ii   eeddii ttoorr  

ssppeeccii ff iiccii   ppeerr  llaa  ccoorrrreezziioonnee  ee  llaa  mmooddii ffiiccaa  ddeeggll ii   eevveennttii   iinnttrrooddoottttii   nneell llaa  

mmeemmoorr iiaa  ddeell ll ’’ eellaabboorraattoorree..  

••  DDeessccrr iizziioonnee  ggeenneerraallee  ddeell   SSooffttwwaarree  aappppll iiccaattiivvoo  ddiissppoonniibbii llee  ((sseeqquueenncceerr  

““ CCuubbaassee””   ddeell llaa  ddii ttttaa  SStteeiinnbbeerrgg))  qquuaallee  ssttrruummeennttoo  ppeerr  ll ’’ aattttuuaazziioonnee  

ddeell ll ’’ eesseerrccii ttaazziioonnee..  

••  AArrrraannggiiaammeennttoo  

••  --  AArrrraannggiiaammeennttoo  ee  oorrcchheessttrraazziioonnee  ddii   bbrraannii   mmuussiiccaall ii   ssiiaa  lleeggggeerr ii   cchhee  

ccllaassssiiccii --ccoonntteemmppoorraanneeii ..    

••  AApppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddeell llee  tteeccnniicchhee  ffoonnddaammeennttaall ii   ddeell   mmoonnttaaggggiioo  ssoonnoorroo,,  

ddeell llaa  ssttrruuttttuurraa  ddii   uunn  bbrraannoo  mmuussiiccaallee  ee  ddeeggll ii   ssttrruummeennttii   ddeell ll ’’ oorrcchheessttrraa  

““ vvii rr ttuuaallee”” ,,  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii   ccrreeaarree  iimmppaassttii   ttiimmbbrr iiccii   vvaarr iiaabbii ll ii   ssiiaa  

vveerrttiiccaallmmeennttee  ((ddiissttrr iibbuuzziioonnee  ddeell llee  ssiinnggooll ii   ppaarrttii   ddii   bbaassssoo,,  aarrmmoonniiaa,,  ccaannttoo  

ee  ccoonnttrrooccaannttoo,,  ppeerrccuussssiioonnii ,,  eecccc..  aaii   vvaarr ii   ssttrruummeennttii   ““ vvii rr ttuuaall ii ””   pprreesseennttii   

nneell   ccoommppuutteerr)),,  ssiiaa  oorr iizzzzoonnttaallmmeennttee  ((ccaammbbiiaammeennttii   ttiimmbbrr iiccii   dduurraannttee  

ll ’’ eesseeccuuzziioonnee  ddeell   bbrraannoo))..  

••  AApppprreennddiimmeennttoo  

••  --  AApppprreennddiimmeennttoo  ddeell llee  bbaassii   ddeell   ll iinngguuaaggggiioo  mmuussiiccaallee  ggrraazziiee  aaii   mmeettooddii   

iinnffoorrmmaattiiccii   mmeessssii   aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaall   pprrooggrraammmmaa  ““ CCuubbaassee”” ,,  ccoonn  

rr ii ffeerr iimmeennttoo  aall llaa  dduurraattaa  ddeell llee  nnoottee,,  ll ’’ aall tteezzzzaa  ssoonnoorraa,,  ii   sseeggnnii   ((ppiiaannoo,,  ffoorrttee  

ccrreesscceennddoo,,  lleennttoo,,  vveellooccee  eecccc..))  ee  llaa  nnoottaazziioonnee  ttrraaddiizziioonnaallee..    
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••  CCoommppoossiizziioonnee  

••  --  LLaa  ccoommppoossiizziioonnee  mmuussiiccaallee  ccoonn  ii ll   ccoommppuutteerr   aattttrraavveerrssoo  ll ’’ uussoo  ddeeggll ii   

ssttrruummeennttii   ddii   ““ CCuubbaassee”” ,,  ddii   ssppeecciiaall ii   mmoodduull ii   ssooffttwwaarree  ddeeddiiccaattii   

aall ll ’’ aarrrraannggiiaammeennttoo  aauuttoommaattiiccoo  ee  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii   sseeqquueennzzee  mmeellooddiicchhee  

iinntteerraattttiivvee,,  nnoonncchhéé  ll ’’ aannaall iissii   ddii   aallccuunnii   ll iinngguuaaggggii   ddii   pprrooggrraammmmaazziioonnee  

ddeeddiiccaattii   aall llaa  mmuussiiccaa..  

••  II ll   ssuuoonnoo  

••  --  II ll   ssuuoonnoo;;   tteeoorr iiaa,,  aannaall iissii ,,  ccrreeaazziioonnee  eedd  eellaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll ’’ uussoo  ddii   

ssooff ttwwaarree  ssppeecciiaall ii   ee  ccoonn  mmeettooddii   ddii   ccaammppiioonnaammeennttoo,,  pprroodduuzziioonnee  ddii   eeffffeettttii   

iinn  tteemmppoo  rreeaallee  ((eeccoo,,  rr iivveerrbbeerroo,,  ccoorruuss,,  ssppaazziiaall iizzzzaazziioonnee  sstteerreeooffoonniiccaa,,  

eecccc))..  

••  MMuussiiccaa  eelleettttrroonniiccaa  

••  --  II ll   ssuuoonnoo  ee  llaa  mmuussiiccaa  eelleettttrroonniiccaa,,  ccoommppoossiizziioonnee  ddii   bbrraannii   ccoonn  ll ’’ uussoo  

ddeell llee  tteeccnniicchhee  ddii   eellaabboorraazziioonnee  ddeell   ssuuoonnoo  rreeaallee  oo  aarrttii ffiicciiaallee..  

••  MMuull ttiimmeeddiiaa  

••  --  LLaa  mmuussiiccaa  ee  ii ll   mmuull ttiimmeeddiiaa  11..  AAppppll iiccaazziioonnee  ddeell   mmaatteerr iiaallee  mmuussiiccaallee  aadd  

uunn  pprrooggeettttoo  mmuull ttiimmeeddiiaallee  rreeaall iizzzzaattoo  ccoonn  ssooffttwwaarree  ssppeeccii ffiiccoo..    

••  IImmppoossttaazziioonnii   ggeenneerraall ii   ee  ssppiieeggaazziioonnee  ddeell   ssooffttwwaarree  aaddaattttoo  ppeerr  llaa  

ccrreeaazziioonnee  mmuull ttiimmeeddiiaallee..  
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOO--
NNEE  DDEELL  
SSEEMMIINNAARRIIOO  EE  
MMAATTEERRIIAALLEE  
DDIIDDAATTTTIICCOO..  

IILL  SSEEMMIINNAARRIIOO  èè  pprrooppoossttoo  pprreeffeerriibbii llmmeennttee  iinn  22  lleezziioonnii ..    

IILL  MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO  pprreevveeddee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  iinn  ppaarrttee  ffoorrnnii ttee  
ddaall ll ’’ iinnsseeggnnaannttee  ee  iinn  ppaarrttee  rriicchhiieessttee  aall llaa  ssccuuoollaa  sstteessssaa  ee  ccoossii   ccoommppoossttee::  

••  sseezziioonnee  ccoommppuutteerr   

11))  SSTTAAZZIIOONNEE  DDII  LLAAVVOORROO  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  ccoossttii ttuuii ttaa  ddaa  uunn  ccoommppuutteerr    
PPcc  MMss--ddooss  ccoommppaattiibbii llee  110000%%  ccoonn  ::  

••  pprroocceessssoorree  PPeennttiiuumm  IIVV  11GGiiggaahhzz..    

••  wwiinnddoowwss  9988  pprreeiinnssttaall llaattoo..  

••  uunnaa  uunnii ttàà  ffllooppppyy  ddaa  11..4444  mmeeggaa..  

••  uunn  CCdd--rroomm..  

••  uunn  hhaarrdd--ddiisskk  ccoonn  aallmmeennoo  2200  GGiiggaabbyyttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  ii   pprrooggrraammmmii   ee  

ii   ddaattii   mmuussiiccaall ii ..  

••  112288  mmeeggaabbyyttee  ttoottaallee  ddii   RRAAMM  ((ccoonnssiiggll iiaattee  225566  mmeeggaa  ddii   rraamm))..  

••  sscchheeddaa  ssoonnoorraa  SSoouunndd  BBllaasstteerr  AAuuddiiggyy  EEXX  oo  LLiivvee  GGoolldd  ccoonn  ccaavvii   MMIIDDII..  

••  MMoouussee  mmiiccrroossoofftt  ccoommppaattiibbii llee,,  

••  VViiddeeoo  pprrooiieettttoorree  rroossuulluuzziioonnee  mmiinniimmaa  11002244xx776688,,  mmoonnii ttoorr  eesstteerrnnoo  ddaa  1177""   

((vviivvaammeennttee  ccoonnssiiggll iiaattoo  1199”” ))..  

••  SSooffttwwaarree  CCUUBBAASSEE,,  WWAAVVEELLAABB,,  VVIIEENNNNAA,,  ffoorrnnii ttoo  ddaall ll ’’ iinnsseeggnnaannttee  ee  

iinnssttaall llaattoo  ddaall lloo  sstteessssoo  nneell llaa  mmaacccchhiinnaa..  

  

••  sseezziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  

••  11))  UUnn’’ aauullaa  ddoottaattaa  ddii   aammppll ii ffiiccaattoorree  sstteerreeooffoonniiccoo  

••  22))  LLaavvaaggnnaa..  

••  33))  MMaatteerr iiaallee  ddiiddaattttiiccoo  ddii   vvaarr iioo  ggeenneerree  ffoorrnnii ttoo  ddaall ll ’’ iinnsseeggnnaannttee..  
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••  sseezziioonnee  mmuussiiccaallee  

11))  MMoodduulloo  ssoonnoorroo  DDrreeaamm  GGMMXX--11  ffoorr nnii ttoo  ddaall ll ’’ iinnsseeggnnaannttee..  

••  mmoodduulloo  iinn  ssttaannddaarrdd  ggmm//ggss  

  

22))  TTaassttiieerraa  RRoollaanndd  MMIIDDII((mmuuttaa))  ppcc--220000  ffoorr nnii ttaa  ddaall ll ’’ iinnsseeggnnaannttee..  

••  eesstteennssiioonnee  44  oottttaavvee  ((ccoonn  ppoossssiibbii llee  ssppoossttaammeennttoo  ddeell llee  oottttaavvee))  

••  sseennssiibbii llee  aall   ttooccccoo  ddiinnaammiiccoo  

••  uunn  ccoonnttrrooll lleerr  mmiiddii   

••  mmaannooppoollaa  ppeerr  ii ll   ppii ttcchh--bbeenndd  ee  llaa  mmoodduullaattiioonn  
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CCUURRRRIICCUULLUUMM    

                          
                        MMaauurriizziioo  BBoorrggiioonnii   èè  nnaattoo  aa  PPeerruuggiiaa  nneell   11995566..  HHaa  ccoommppiiuuttoo  ggll ii   ssttuuddii   mmuussiiccaall ii   ddaapppprriimmaa  
pprreessssoo  ii ll   CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ""FF..MMoorrllaacccchhii""  ddii   PPeerruuggiiaa  ddiipplloommaannddoossii   iinn  PPiiaannooffoorrttee  ssoottttoo  llaa  gguuiiddaa  ddii   
AA..CCiiaammmmaarruugghhii ,,  iinn  MMuussiiccaa  CCoorraallee  ee  DDiirreezziioonnee  ddii   CCoorroo,,  iinn  AArrmmoonniiaa  CCoonnttrraappppuunnttoo  ee  FFuuggaa  ccoonn  
RR..VVllaadd  ee  CCoommppoossiizziioonnee  ccoonn  GG..GGiiuull iiaannoo,,  ppeerrffeezziioonnaannddoossii   ssuucccceessssiivvaammeennttee  iinn  CCoommppoossiizziioonnee  pprreessssoo  
ll ''AAccccaaddeemmiiaa  ddii   SS..CCeeccii ll iiaa  iinn  RRoommaa  ccoonn  FFrraannccoo  DDoonnaattoonnii   ee  ootttteenneennddoo  ii ll   mmaassssiimmoo  ddeeii   vvoottii ..    
  HHaa  ssvvooll ttoo  aattttiivvii ttàà  ddii   aaccccoommppaaggnnaattoorree  aall   PPiiaannooffoorrttee  ee  ddii   mmaaeessttrroo  ddii   ccoorroo  ee,,  aattttuuaallmmeennttee,,  
iinnsseeggnnaa  LLeettttuurraa  ddeell llaa  PPaarrttii ttuurraa  aall   CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ""MMoorrllaacccchhii""  ddii   PPeerruuggiiaa..    
  SSuuee  ccoommppoossiizziioonnii   ssoonnoo  ssttaattee  rraaddiioottrraassmmeessssee  ddaall llaa  RR..AA..II ..  eedd  eesseegguuii ttee  iinn  ccoonncceerrttoo  iinn  aallccuunnee  
ccii ttttàà  ii ttaall iiaannee,,  ootttteenneennddoo  iinnooll ttrree  sseeggnnaallaazziioonnii   ee  pprreemmii  iinn  iimmppoorrttaannttii   ccoonnccoorrssii   iinntteerrnnaazziioonnaall ii   ee  
nnaazziioonnaall ii   ddii   ccoommppoossiizziioonnee  qquuaall ii ::  CCoonnccoorrssoo  ""DD..SSccaarrllaattttii ""   ddeell llaa  RR..AA..II ..,,  PPrreemmiioo  mmuussiiccaallee  ""CCii ttttàà  ddii   
TTrriieessttee,,  ""OOppeerraa  PPrriimmaa""  tteeaattrroo  ""LLaa  FFeenniiccee""  ddii   VVeenneezziiaa,,  CCoonnccoorrssoo  ddii   CCoommppoossiizziioonnee  PPooll ii ffoonniiccaa  ""GGuuiiddoo  
dd''AArreezzzzoo""..    
  NNeell   11999999  hhaa  ppuubbbbll iiccaattoo,,  ppeerr  ccoonnttoo  ddeell ll ’’ AArrmmaannddoo  EEddii ttoorree,,  ii ll   ll iibbrroo  ““ II   ccoommppuutteerr  ppeerr  llaa  mmuussiiccaa  
oossssiiaa  llaa  mmuussiiccaa  ppeerr  ii   ccoommppuutteerr”” ,,  ff rruuttttoo  ddeell llaa  ssuuaa  eennoorrmmee  eessppeerriieennzzaa  nneell   ccaammppoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  aappppll iiccaattoo  
aall   mmoonnddoo  mmuull ttiimmeeddiiaallee  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aa  qquueell lloo  mmuussiiccaallee..  

TTuuttttee  llee  ssuuee  ccoommppoossiizziioonnii   ssoonnoo  aattttuuaallmmeennttee  eeddii ttee  ddaall llaa  ccaassaa  eeddii ttrriiccee  EE..DD..II ..PP..AA..NN..  ddii   RRoommaa..  
  
  
  
  

  


