Hercules e The DJ Coach associam-se para desafiar os jovens DJ a
criarem a sua própria mistura de 15 minutos em 7 dias!

Rennes, 29 de setembro de 2020.
Há praticamente 20 anos que a Hercules se tem movido pelo seu desejo de abrir o DJing a todos ao
apoiar os DJ inexperientes a irem atrás da sua paixão por misturar música. A sua promessa clara:
oferecer uma solução inovadora que torna fácil aprender DJing e permite a todos dominarem as
técnicas necessárias para acrescentarem o seu som único a uma mistura. Hoje, a Hercules orgulha-se
de anunciar a sua parceria com o DJ HAPA, o fundador de The DJ Coach, para enriquecer o seu
programa com dois conjuntos de cursos de 7 dias: apenas 30 minutos por dia para desafiarem os seus
utilizadores a aprenderem DJing. O primeiro está alojado na Hercules DJ Academy e concentra-se no
software de mistura DJUCED® exclusivo da Hercules, enquanto o segundo permite aos utilizadores
aprenderem no Serato DJ Lite através do sítio Web The DJ Coach.

CONTROLADORES DE DJING PARA APRENDER, ALIMENTAR A PAIXÃO E ATUAR
Tudo começou em 2018. Depois de se ter estabelecido firmemente como a linha de controladores de
DJing feitos para DJ estreantes, a Hercules passou por uma renovação completa da marca e lançou
uma gama de controladores inovadores concebidos do zero para os principiantes dominarem a arte
da mistura. A Hercules introduziu a função BEATMATCH GUIDE (controlada pelo seu software de
DJing interno DJUCED®) nos seus controladores DJControl Inpulse 200, DJControl Inpulse 300 e, mais
recentemente, DJControl Inpulse 500, com base na ideia de que cada DJ deve começar a treinar os
ouvidos desde o primeiro dia, em vez de depender exclusivamente de um botão de sincronização
automática. Esta funcionalidade Hercules exclusiva utiliza setas luminosas à volta dos faders de tempo
e das jog wheels para ajudar a ensinar aos DJ principiantes os movimentos precisos necessários. A
funcionalidade desempenhou um importante papel na conquista de um CES Innovation Award pela
marca em 2019.

A Serato adaptou igualmente o seu software para mapear a funcionalidade Beatmatch Guide para o
Hercules DJControl Inpulse 500. Isto é uma estreia para o gigante do software de DJing!

A HERCULES DJ ACADEMY
Desde 2018, o DJUCED® tem alojado diretamente os tutoriais em vídeo da Hercules DJ Academy, que
ensinam as noções fundamentais do DJing e ajudam os jovens DJ a melhorarem as suas competências.
O acesso é muito fácil e intuitivo. Em 2020, a Hercules enriqueceu o seu programa com o DJ Coach e
oferece uma estrutura de 30 minutos por dia, durante 7 dias, que faz com que essa primeira semana
de DJing seja canja! Todos os vídeos estão igualmente disponíveis em Hercules.com e no seu canal do
YouTube. Além disso, a equipa do DJUCED® desenvolveu o exclusivo Intelligent Music Assistant (IMA),
que torna fácil para cada DJ escolher a melhor faixa seguinte para reprodução em relação ao que está
a ser reproduzido em direto, quer esteja apenas a aprender a fazer correspondência de batidas na
música, quer esteja a atuar ao vivo e queira manter o nível de energia do público.

THE DJ COACH
Foi um passo natural para a Hercules enriquecer os seus conteúdos educativos com o apaixonado DJ
Hapa, que fundou o The DJ Coach, uma plataforma de ensino de DJing online. O DJ HAPA, sediado na
costa oeste dos Estados Unidos, é DJ há mais de vinte e cinco anos. Ele misturou com Michael Jackson,
os Earth Wind & Fire, Bruno Mars e Marshmello, entre outros, e viajou pelo mundo inteiro. HAPA tem
legiões de fãs e uma sólida reputação, mas esse não é o seu derradeiro objetivo. O seu sonho: ensinar
DJing a todos os fãs de música e "partilhar a alegria e a satisfação" que ele próprio sente com os seus
repertórios de DJing. Esta colaboração com HAPA reforça ainda mais a Hercules como a melhor
escolha para uma linha de controladores de aprendizagem de DJing e permite-lhe apoiar a próxima
geração de jovens DJ à medida que exploram a arte.

Foram criados sete programas de treino completos (cerca de 20 vídeos cada) para os controladores
relevantes. Podem ser encontrados aqui:

Os programas de treino do DJUCED estão disponíveis diretamente
no software ou no canal do YouTube da Hercules.
Os programas de treino do SERATO DJ LITE estão disponíveis em
www.thedjcoach.com/hercules (código: discover).
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Transfira as fotografias aqui antes de 20 de outubro de 2020 (chave de transferência: 4490).
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