Rapidez na mix e na master
Uma fórmula simples para turbinar sua criatividade

O que nos atrapalha?
Não focamos no que importa na hora certa

A solução
Comece com a visão geral - depois vá aos detalhes

Sequência dos processos
Comece com as ferramentas que mais influem a mix. Eu sugiro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mexe com os faders, para chegar numa mixagem inicial rapidamente
Adicione EQ e compressão (pode inverter a ordem desses se preferir)
Trabalhe com saturação onde for necessário
Faça mais uma iteração dos pontos 1-3 para afinar a mix
Adicione reverb e delay
Adicione outros efeitos
Abre o pan
Faça mais uma iteração dos pontos 1-7
Automatize os parâmetros necessários para dar o toque final

Sequência dos elementos
1.
2.
3.
4.

Configure o endereçamento da sua sessão e crie submixes
Também crie um master bus
Adicione EQ e compressão nos submixes e no master bus
Cuidado - EQ e compressor devem ser configurado para não fazer nada
inicialmente (bypass)
5. Quando chega no ponto de mexer com EQ e compressão, comece no master
bus, depois trabalhe os submixes e só quando for necessário, trabalhe as
faixas individuais

Cuidando da estrutura
1. Comece mixar a música com a parte mais cheia. O último refrão geralmente
é um bom ponto de partida
2. Tente achar uma mix que funcione para a música inteira (visão geral)
3. Depois, trabalhe as partes individuais (use automação se for necessário)

Seja bem-vindo(a) na Futuresonic!
Olá, sou o Norbert e fiquei feliz que você se interessou
por meu trabalho. Minha missão é ajudar técnicos como
você a produzir material cada vez melhor!
Por isso, tenho mais recursos gratuitos para você!
●
●

A minha newsletter semanal com notícias e
dicas de áudio. Inscreva-se aqui, é gratuito!
Meu canal no YouTube onde publico tutoriais
sobre áudio semanalmente. Esse link te leva lá!

E se você quer aprofundar seus conhecimentos em áudio ainda mais, confira a assinatura dos meus cursos online.
Com R$9/mês, você ganha acesso a muito material exclusivo online e faz parte de uma comunidade focada em áudio!
Experimente a assinatura nos primeiros 7 dias sem compromisso. Siga esse link e conheça a proposta!

