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IKASTAROA 

AUDIO-PROZESUEN eta MUSIKA-
PRODUKZIOAREN HASTAPENAK 

 

César Ibarretxe 
Bilbon, 2016ko azaroaren 28tik abenduaren 2ra 

ANTOLATZEN DU: 
 

 
 
 
SARRERA 
 

 

Azken hamabost urteetan, informatikak erabat aldatu du gure bizitza. Horren adibide argia da soinuaren eta 
ikus-entzunezkoen mundua. 
 
Euskarri informatikoak merkatu dira eta horrek grabazio-prozesuen eta musika-produkzioaren 
“demokratizazioa” ekarri du. Horrela, musikariek sortzeko baliabide asko dituzte orain, aurretik estudio 
profesionalek bakarrik zituztenak.  
 
Demokratizazio horrek eragina dauka do-it-yourselfean. Sortzaileek autoprodukziora jotzen dute, eta 
horretan ere eragina dute baldintza ekonomiko koiunturalek.  
Musika-sorkuntzaren XXI. mendeko egoera liluragarria da, aukera asko dituena, baina aldi berean, oso argi 
ez dagoena.  
 
Ikastaroaren helburua musikaren munduan lan egiten dutenei laguntzea da, honako hauek uler eta erabil 
ditzaten: egungo sorkuntza prozesuetan ondo moldatzeko beharrezkoak diren grabazio, sonorizazio eta 
produkzio prozesu eta teknologiak.  
 
 

PARTE-HARTZAILEAK 
 
Konpositoreak, egokitzaileak eta musikariak oro har. 
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HELBURU PEDAGOGIKOAK 
 
Parte-hartzaileak soinuarekin eta akustikarekin lotura duen oinarri teoriko eta praktikoa barneratzea, transmisio 
elektriko eta akustikozko musika-instrumentuetara zuzendua dagoena. Era berean, barruti bat (etxe bateko gela) 
akustikarako egokitzen jakitea, soinua ondo transmititu eta grabatu ahal izateko.  
Lan-metodologia, ekipamendua eta musika-instrumentuen grabaziorako oinarrizko teknikak ezagutzea, bakarlari 
zein taldeek.  
Parte-hartzailea motibatzea oinarrizko lengoaia teknikoa ikas eta erabil dezan. Horrela, egokitasunez komunikatu 
ahalko da ikus-entzunezko produkzioaren inguruko teknikariekin. Oinarrizko hiztegi teknikoa.  

  
PROGRAMA 
 

Eskola teorikoekin batera praktikoak ere emango dira halabeharrez. 

 
 Soinuaren funtsezko oinarriak. Soinuaren ezaugarriak eta barreiaketa, islapena, xurgapena. Maiztasuna eta 

musika-notak. Instrumentuen maiztasun tartea. Fasea. Entzutea eta adibideak.  

 

 Akustika praktikoa. Grabazio eta nahasketa lekua zelan egokitu. Monitoreen sistema kokatzea. Entzute-mailak. 

Entzute motak eta erreferentziazko entzuteak. 

 

 Grabazio estudioa eta osagarriak. Kable motak. Audio seinalearen bidea. Nahaste-mahaiak, aurrebistak, 

konpresoreak, ekualizadoreak. Efektuen prozesadorea. Delaya, modulazio efektuak, erreberberazioa. Horiek guztiak 

erabiltzea. 

 

 Musikaria eta grabazio estudioa. Ezinbestekoa da entzungailuetan nahasketa ona izatea. Zelan lortu.  
Animazioa.  

 Mikrofonoak.  Dinamikoak, kondentsadore eta zintadunak. Sentsibilitatea, erantzunaren maiztasuna, patroi 
polarra. Zein aukeratu jakitea. Entzute praktikoaren adibideak. 

 Instrumentuaren, musika estiloaren eta produkzioaren araberako grabazioaren eta sonorizazioaren 

mikrofono-teknikak. 

 

 AVID PROTOOLS softwarearen hastapenak. Sistemaren oinarrizko arkitektura eta audio-saio bat hasi eta 

amaitzeko beharrezkoak diren oinarriak. Audio digitala, audio formatuak. 

 

Grabazioa, edizioa eta nahasketa pluginak erabiliz. Nahasgailu birtualaren konfigurazioa. 

Kanta baten oinarrizko nahasketa. 
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IRAKASLEA 

 

CÉSAR IBARRETXE 
 
Soinu-teknikaria eta musika produktorea. Musikaren munduko ibilbidea Xoxoa estudioetan hasi zuen, laguntzaile gisa, 
eta Euskal Telebista hasiberrirako bikoizketa grabazioak eta nahasketak egin zituen.  
Grabazio ingeniaria eta musika produktorea izan zen 23 urtez Donostiako Elkar estudioetan, eta artista ezagunen 
proiektuetan egin zuen lan: Doctor Deseo, Pascal Gaigne, Phil Cunningham, The Chieftains, Richard Galiano, Joxan 
Goikoetxea, Korrontzi, M. McGoldrick, Tejedor, Kortatu, Oreka Tx, Ruper Ordorika, Oskorri, Berrogúeto, Kepa 
Junkera… 
 
Estudioko lanak eta kontzertuen sonorizazioak egin ditu aldi berean, eta musikari askori lagundu die, besteak beste: 
Dulce Pontes, Korrontzi, Ballake Sissoko, Tejedor, Kila, Iñaki Plaza, Kepa Junkera, Julio Pereira, Itoiz, Oskorri, Getxoko 
Jazz Jaialdia eta Getxoko Folk Jaialdia. 
 
Ibarretxe AESko (Audio Engineering Society) kidea da, eta Espainiako saileko zuzendaritza-batzordeko kidea. Era 
berean, ATAEko (Arte Eszenikoen Teknikarien Elkarte Profesionala) kidea da. 
 
Nahierara egokitu ditu grabazio, produkzio eta sonorizazio tekniken ikastaroak, eta gainera, formazio irakaslea izan da 
lantokietan. 
Besteak beste Bilboko Udalarentzat Bilboko Alhóndigarentzat eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoarentzat egin ditu 
aholkulari tekniko lanak. 

 
DATA, ORDUTEGIA, IRAUPENA ETA ESKOLAREN TOKIA 
 

BILBOn, 2016ko azaroaren 14tik 18ra 
Ordutegia: 16:00 –20:00 (astelehenetik ostegunera). 
       10:00 – 14:00 (ostiralean) 
Iraupena: 20 ordu 
Eskolaren lekua: Campos Eliseos Antzokia. Bertendona kalea, 3bis. 48008 – BILBO 
Metroa: Moyua (Irteera: Diputación) eta Abando (Irteerak: Gran Vía eta Abando) 

 
MATRIKULA (BEZ BARNE) 
 

 
IKASLE BERRIAK 

SGAEko BAZKIDEAK + 
FSGAEko IKASLE OHIAK 

Azaroaren 15a arte 60 €  40 € 
Azaroaren 15etik 

aurrera 
70 € 50 € 

                                

PLAZA MUGATUAK 
 

*Ikasleak izena ematen duten ordenaren arabera onartuko dira, edukiera bete arte. Ikastaroa izena emandakoen 

kopurua gutxienekora heltzen bada egingo da. 
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INFO +  
 

Tel.  94 443 86 66  
formación@fundacionsgae.org 
 
OHARRAK: 
*Ikastaroa amaitzen dutenean, ikasleek diploma jasoko dute (gutxieneko bertaratzea: eskola-orduen % 
80). 
 
** SGAE Fundazioak eskubidea du, egoerak hala eskatuta, egitarauaren edozein atal aldatzeko. 
 


