Calendário Novos Cursos em 2019 - Informações no whatsapp 21 98408-1818
8 e 9 de janeiro de 2019 - Valor R$ 1200,00 - Grupo de 4 a 6 alunos
Curso de Manutenção básica em instrumentos (carga horária de 16h)
2 dias de imersão no mundo da lutheria. Treinamento
intensivo para manutenção de violão, guitarra, baixo, cavaco,
viola brasileira. Versão simplicada e intensiva do já aclamado
curso de luthier, sucesso há 7 anos com turmas lotadas.
Voltada para músicos, hobbistas, roaddies e técnicos que
querem aprender técnicas denitivas para um ótimo setup e
conservação dos instrumentos.
Resumo da ementa:
Cuidados e limpeza geral - Instalação de cordas de aço/nylon com técnicas para evitar desanações
Tarraxas, seus tipos, características, instalação e manutenção - Lubricação de parte metálicas
Confecção de Pestana e Rastilho (técnica exclusiva)
Ajuste de altura - Regulagem em pontes de guitarra/baixo, detalhes dos modelos mais usados.
Oitavas, molas, alinhamento e estabilidade - Regulagem de braço/tensor, identicação de empenos
Manutenção em escala, tipos e características - Manutenção de trastes, seus tipos e características
Adaptação e elaboração de ferramentas e acessórios para uso no dia a dia.
Material, ferramentas e instrumentos para aprendizado disponíveis (o aluno não leva esse material,
mas terá opção/indicação onde comprar ou poderá trazer os seus)
Certicado

15 e 16 de janeiro de 2019 - Valor R$ 1200,00 - Grupo de 4 a 6 alunos
Curso de Eletrônica para guitarra e baixo (carga horária de 16h)
2 dias de imersão no mundo da eletrônica para lutheria. Prof.
Luiz, engenheiro eletrônico e luthier tem uma metodologia
registrada exclusiva e diferenciada, que faz qualquer leigo
entender eletrônica.

Resumo da ementa:
Potenciômetros simples, duplos, balance - Circuitos ativos/passivos - Jack mono/stereo/switch
Capacitores a óleo, cerâmicos, poliéster, polipropileno - Treble bleed - Kill switch
Tipos de captadores e suas características e aplicações - Potenciometro push pull/push,
Chaves seletoras, super switch - Chaves SPDT, DPDT, toggle switch
Ligações série/paralelo/defasagem, coil tap, coil split - Upgrade de parte elétrica
Blindagem e aterramento - Captadores hexafônicos para Circuitos MIDI
Sistemas Ghost e Sustainer - Adaptação e elaboração de acessórios para uso no dia a dia.
Material, ferramentas e instrumentos para aprendizado disponíveis (o aluno não leva esse material,
mas terá opção/indicação onde comprar ou poderá trazer os seus)
Certicado

Programe-se e Garanta sua vaga

22 de janeiro de 2019 - Valor R$ 600,00 - Grupo de 4 a 6 alunos
Curso de Acabamento em Madeira (carga horária de 8h)
1 dia de imersão no acabamento em madeiras para uso em
móveis, instrumentos musicais e marcenaria.
Resumo da ementa:
Aplicação de lixas - Aplicação de selante - Aplicação de
óleos e solventes naturais
Aplicação de Shellac - Polimento e manutenção
Material, ferramentas e madeiras para aprendizado disponíveis (o aluno não leva esse material,
mas terá opção/indicação onde comprar ou poderá trazer os seus)
Certicado

29 e 30 de janeiro de 2019 - Valor R$ 1200,00 - Grupo de 4 a 6 alunos
Curso de Instalação, Troca de Trastes e recuperação de escala
(carga horária de 16h)
2 dias de imersão no mundo da lutheria num treinamento
com técnicas denitivas para instalar trastes em violão,
guitarra, baixo, cavaco, viola brasileira, violão 7 ou 12
cordas.
Resumo da ementa:
Tipos de trastes e suas características e aplicações - Recuperação de defeitos na escala
Higienização e Hidratação de escala - Identicação de empenos
Retíca e nivelamento de trastes - Alinhamento de trastes (técnica exclusiva desenvolvida pelo
Prof. Luiz) - Troca, instalação e polimento de trastes
Adaptação e elaboração de ferramentas e acessórios para uso no dia a dia.
Material, ferramentas e instrumentos para aprendizado disponíveis (o aluno não leva esse
material, mas terá opção/indicação onde comprar ou poderá trazer os seus)
Indicação de fornecedores de boas ferramentas.
Certicado

Patrocínio:

www.eimusica.com
Prof. Luiz
Engenheiro eletrônico e Luthier
Formado nos EUA
Autor de nove livros de música/lutheria
Oficina própria desde 1999
Único curso profissionalizante de luthier oficial do RJ
Escola padronizada e com métodos registrados

