Taller de perfeccionament de locució de productes audiovisuals
Dissabte 29 de febrer, de 15.30h a 18.30h

Objectius:
L'objectiu d'aquest taller és oferir pautes per ajudar al professional a millorar a l'hora de locutar
qualsevol producte audiovisual: veus en off de notícies, reportatges, documentals, voice-over,
publicitat... El curs se centra en millorar la dicció, l'entonació i l'expressió. És una formació
eminentment pràctica i pensada per a professionals que ja locuten habitualment o esporàdica.

Programa:
1. Introducció, anàlisi i detecció dels principals errors en les locucions. S'escoltaran
gravacions reals per poder avaluar-les i comentar-les.

2. Anàlisi redaccional de textos escrits per ser llegits en veu alta.
3. Avaluació dels alumnes. Valorar les condicions tècniques amb les quals treballen.
4.Tècniques de respiració, entonació, projecció i vocalització. El mite de les bones i les males
veus.
5.La importància de la pronunciació segons la llengua que parlem. L’alfabet AFI.
6. Correcció dels vicis adquirits: la popular "cantarella", el respecte pels signes de puntuació,
els accents, etc.
7. Exercicis pràctics de lectura en veu alta.

Metodologia:
És un curs pràctic. Per tant, és molt important que els alumnes estiguin disposats a participar
activament, a ser avaluats en públic, que no tinguin vergonya a parlar davant dels altres i a posar
a prova les tècniques que s'expliquin.

Destinataris:
Aquest curs s'adreça a professionals de la comunicació que han de fer locucions i/o veus en off
de productes audiovisuals i tenen interès en millorar-ne la tècnica.

Professor:
Xavier Serrano Sanjosé. Locutor, doblador, cantant i músic. Llarga trajectòria radiofònica.
Homologat com a locutor per TV3. Ha estat veu corporativa de mitjans com Canal 324, TV3, La
Sexta, Ràdio Flaixbac, Ono, Geoplaneta, etc i ha locutat centenars de documentals, reportatges
corporatius, falques i spots tant en català com en castellà. Ha fet classes en màsters de
la Blanquerna-Ramon Llull i a la UIC, així com a diversos professionals de TV3 per recomanació
del Servei d’Assessorament Lingüístic de TV3.

