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Katedra hudební produkce Hudební fakulty JAMU pořádá cyklus
přednášek a workshopů Music Enterpreneurship, jehož cílem je přiblížení
problematiky podnikání na hudebním trhu nejen studentům, ale také
široké veřejnosti, která se zajímá o hudební branži a chtějí se zorientovat
v její džungli.

Pomůžeme hudebníkům s jejich profilací, promem skrze tradiční i online
média, představíme formy podnikání v oblasti hudby a provedeme je
informacemi ohledně kolektivních správců nebo autorského práva s cílem
co největší využitelnosti v praxi.

MUSIC
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VOLUME 1!



Víte, co je značka a jak začít budovat svou osobní značku jako umělce? V
rámci kurzu Značka a její tvorba se zaměříme na pojmenování nástrojů prvků
brandingu (budování značky), které lze využít nejen k poznání, kdo jsem já
jako umělec, ale v čem jsem unikátní. Mimo to si také povíme, co je to
marketing, PR, marketingová komunikace a jaké kanály můžeme ke
komunikaci využít.

Na tento kurz bude navazovat kurz online marketingu v letním semestru, kde
si ukážeme konkrétní média a práci s nimi. 

Registrace

Daniela Peclová
Značka a její tvorba
25. listopadu 2021

Studujeme, abychom se naučili interpretačním technikám, abychom se
dokázali umělecky vyjádřit a stali se progresivními osobnostmi. Učíme se
spoléhat se sami na sebe, věřit svým nápadům a schopnosti je realizovat.
Jakmile jsme připraveni, naše výsledky a nabyté schopnosti budeme
prezentovat na hudební trhu. Stejně jako v hudbě samotné, i na hudebním
trhu platí určité zákonitosti. Něco v něm rezonuje, něco ne. 

Existence díla a umělce na trhu je pro začínajícího profesionálního hudebníka
posunem na další level. Jak s tímto posunem začít, kdo nám může pomoci, co
můžeme udělat sami pro sebe, jak můžeme mít svoji práci zorganizovanou, a
zároveň zůstat kreativní a jak se z toho nezbláznit? To vše se dozvíte na této
přednášce.

Registrace

Michaela Bóková
Moje umění na hudebním trhu
27. října 2021

https://is.jamu.cz/obchod/baleni/5863
https://is.jamu.cz/obchod/baleni/5862


Registrace

Markéta Štěpániková
Jak podnikat v oblasti umění
20. ledna 2022 

Plánujete vlastní projekt? Nebo chcete jen uspořádat koncert? Na této
přednášce se dozvíte, jak naplánovat a zrealizovat projekt tak, abyste na nic
nezapomněli. Ukážeme si jednoduché nástroje a techniky, které vám umožní
přemýšlet nad projektem v širším kontextu a uvědomit si rizika. 

S těmito nástroji si pak můžete troufnout i na rozsáhlejší akce a budete
vědět, ře se v plánování a přípravách neztratíte.

Registrace

Barbora Mikolášiková
Můj projekt a jeho realizace
9. prosince 2021 

https://is.jamu.cz/obchod/baleni/5865
https://is.jamu.cz/obchod/baleni/5864

