Viver de Contrabaixo
Encare o desafio e realize o seu sonho.

Olá,
Tudo bem?
Você é daqueles baixistas que tem dúvidas sobre o seu futuro
profissional? Fica sempre na corda bamba quando o assunto
é viver de contrabaixo? Já pensou em encarar a profissão
de baixista mas teve medo? Fique tranquilo, vamos bater um
papo sobre este assunto.

Matando objeções:
Antes de começar a falar sobre viver de contrabaixo vamos a
algumas frases clássicas:
Ninguém me valoriza!
O dono do bar é fominha!
A música não é importante!
Não consigo nem sequer comprar um encordoamento com
este cachê!
O aluno sempre falta no dia do pagamento!
Pra que investir num instrumento caro se vou ganhar 100,00
de cachê!
Frases como estas são muito comuns no meio musical e é
sobre isso que precisamos refletir primeiramente. Existem 2
modos de nos posicionar: Como vítimas ou como responsáveis.
Geralmente as frases acima são usadas pelos músicos que se

posicionam como vítimas, afinal, é muito mais fácil e cômodo
colocar a culpa dos nossos fracassos ou da nossa preguiça
nos outros. Já, do outro lado da ponte, temos os músicos que
se posicionam como responsáveis, ou seja, eles sabem que
seus resultados dependem de suas ações e assumem o risco
de tudo.
Agora, eu te passo uma pergunta: Você se vê na posição de
vítima ou responsável?
Esta pergunta pode ser dolorida, mas é ela que pode lhe
ajudar a entender qual o seu estado atual e como sair dele.
Não tenha medo de se conhecer.
Vamos ao trabalho!
Como o próprio título do ebook diz, viver de contrabaixo é algo
super possível e tudo vai depender de seu posicionamento
(responsável no caso), ações corretas, dedicação e muito foco.

Segmentos de atuação:
Vou listar abaixo alguns segmentos em que o baixista pode
atuar:
Ter uma banda
Tocar na igreja
Tocar em bar
Tocar em bailes
Trabalhar em lojas como especialista
Dar aulas presenciais
Dar aulas online
Ministrar workshops
Ser músico de estúdio

www.toquemaisbaixo.com.br

Trabalhar em uma importadora
Trabalhar como Roadie para uma banda famosa
Sim, estes são só alguns segmentos em que o baixista pode
seguir carreira. Não tenha preconceito! Lembre-se que a
experiência é tudo! Mesmo você sendo um baixista e tocando
em uma banda, nada impede de ser roadie de uma outra
banda, isso mesmo, este tipo de coisa pode abrir novas portas.
Fique atento! Você trabalhando numa loja de música pode
conseguir outros trabalhos com outras bandas. Você dando
aulas pode conseguir ministrar workshops. Você tocando em
um bar pode conseguir um trabalho num estúdio.
Onde quero chegar com isso. Quero mostrar que os segmentos
em que você pode atuar se entrelaçam. Isso mesmo, eles
não estão isolados e sim, conversando entre si. Por isso eu
sempre digo para que fique com os ouvidos e olhos atentos e
principalmente com a mente aberta.

Se preparando:
Independente do segmento escolhido, tocar bem o seu
instrumento é o mínimo que tem que fazer. Pense sempre nisso
e foque nos estudos e também em ser um baixista melhor a
cada dia. Lembre-se que o seu som é o seu próprio cartão de
visita. Veja abaixo quais ítens todo baixista deve dominar pra
valer para se dar bem na profissão:
Conhecer a função do instrumento
Conhecer a localização das notas no braço do instrumento
Entender de harmonia
Conseguir criar grooves e levadas
Saber se posicionar dentro da música e dentro de um trabalho
Conseguir improvisar

Estar com a técnica em dia
Ter um ouvido treinado
Ler cifras e partituras
Ter um bom equipamento e em dia
Saber se relacionar
Conhecer estilos musicais variados
Tocar bem com o metrônomo
Executar bem cada nota
Os ítens são muitos. Listei aqui apenas os principais. Não
subestime nenhum deles e tente melhorar cada um dos pontos
todos os dias.

A sua marca:
Sim, você é sua marca. Não adianta nada tocar bem, estar
com tudo em dia se você não consegue mostrar isso para os
outros. Você pode estar pensando: Mas além de tocar bem
tenho que entender de marketing? A resposta é sim! É claro
que você não precisa ser um expert na área, porém, é crucial
que entenda dos conceitos básicos. Que consiga elaborar um
release, boas fotos, bons videos, enfim, tudo o que possa levar
o seu trabalho para mais pessoas.
Também poderia ficar horas falando sobre isso, porém, vou
listar abaixo alguns ítens para que cuide com carinho:
Ter um bom release
Ter boas fotos suas ou da sua banda
Produzir bons vídeos
Ter uma vida ativa nas redes sociais (quem não é visto não é
lembrado)
Cuidar da sua imagem pessoal
Ter uma logomarca se possível
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Percebe que você tem muito trabalho pela frente? Se você
realmente deseja viver de contrabaixo terá que se organizar e
entrar de cabeça.
Retomando ao começo deste ebook, não posso deixar de
reforçar uma questão: Você pode assumir a posição de vítima
ou de responsável. A escolha é sua!
Como sempre digo, me coloco à disposição para lhe ajudar
tanto na questão didática com os nossos cursos como na
questão de consultoria, sim, além de atuar como baixista há
mais de 25 anos, também sou formado em Publicidade &
Propaganda pela PUC Minas e acredito poder lhe ajudar de
alguma forma.
Segue aqui alguns links importantes:

Área didática
Curso Completo de Contrabaixo
Este é um curso organizado no estilo passo a passo e direto
ao ponto para que você resolva questões importantes e se
fortaleça como baixista.
Clique AQUI e saiba mais.

Área de consultoria
Aqui esta meu email pessoal e meu WhatsApp. Qualquer dica
que queira sobre os conteúdos deste ebook, fale comigo:
email: raphaelduvalle@gmail.com
whatsapp: (35) 99191-4532

Conte comigo!
Vamos juntos nessa!
Grande abraço,
Raphael du Valle
CEO - ToqueMaisBaixo
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