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A Zeneipari Hivatal az ország első egyszerre több zeneipari képzést is kínáló iskolája. Digitális zeneipar, koncert- és 
fesztiválszervezés, előadó- és zenekarmenedzsment, lemezipar, vagy zenei szerzői jog, popzenetörténet, zenei média: 
képzéseink speciális, alapos tudást nyújtanak a jelentkezőknek. Gyakorlatorientált, az elméletet szakirodalommal alá-
támasztó, készségfejlesztő képzések – mindazoknak, akik koncertet szerveznének, klubot nyitnának, a saját zenekarukat 
vagy kiadójukat működtetnék: profin és profitot termelve.

ZENEIPARI HIVATAL
Képzések 2014

A ZENEIPARI HIVATALBAN:

Adunk: a hozzánk érkező hallgatók naprakész tudást kapnak a hazai és a nemzetközi zeneipar működéséről. 

Közvetítünk: valódi, a nemzetközi és hazai trendeken és elvárásokon alapuló elméleti és gyakorlati tudást, mely  
a Zeneipari Hivatalban végzetteknek sikeres jövőt biztosíthat. 

Tudjuk: minden diák más – és a saját útjának megtalálásában nekünk kulcsszerepünk lehet. 

Valljuk: a személyes, a hallgatóink egyéni igényeire szabott oktatás meghatározza jövőjüket.

Segítünk: zeneipari szakmai kapcsolatokat, ismeretségeket biztosítunk, építünk, készségeket fejlesztünk. 

Kutatunk: képzéseinken a hallgatók magyar és külföldi szakirodalmakat kapnak és olvashatnak a zeneipar különböző 
területeiről, megismerve a különböző szakmai álláspontokat. 

Igényekre alapozunk: azaz különböző képzéseink felépítésüket, tematikájukat tekintve egyediek. 

Figyelünk: nyomon követjük a nemzetközi trendeket és változásokat, oktatásunkba folyamatosan beépítjük a zeneipar, a 
marketing, a menedzsment, a pedagógia és egyéb tudományterületek újításait, friss eredményeit.

A Zeneipari Hivatalban a tudás elérhető!

Ha a zeneiparban akarsz dolgozni…  Ha érdekel a zene mögötti üzlet…  
Ha jól akarsz megírni egy lemezkiadói szerződést… Ha koncerthelyet akarsz nyitni… 

Ha el akarod adni az új lemezed az iTunes-on…
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A Zeneipari Hivatal egyes kurzusairól, illetve a teljes képzéskínálatról szóló képzéstájékoztatók  
a www.zeneiparihivatal.hu oldalról letölthetőek.

 

• Access All Areas

• Digitális zeneterjesztés

• ElectriCity

• Zenei szerzői jog

• Zeneipari menedzsment

Képzéseink 2014 őszén:



ACCESS 
ALL

AREAS
Language pass to the international music industry

A kurzus kezdete: 2014. november 13. csütörtök 18:00
A kurzus időtartalma: 12 hét, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 18:00-21:15 között, hetente 180 perc
Tandíj: 120.000 Ft  (Többszöri részletfizetésre lehetőséget biztosítunk.)
Oktató: Cor Schlösser, Peter Tschmuck, Manfred Lappe, Nikke Osterback, Kovács Kojak Gábor, Weyer Balázs, 
Mezei Márton, Morcz Fruzsina
A kurzus nyelve: angol (középfokú angol nyelvtudással minden előadás érthető)
Jelentkezési határidő: 2014. november 11. kedd éjfél
Információ és jelentkezés: Zeneipari Hivatal – info@zeneiparihivatal.hu, +36 70 220 54 77 
A kurzus helyszíne: Budapest, belváros
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Tudni akarod, hogyan lehet több koncerted külföldön, jelentős zenei klubokban? Érteni akarod a 
nemzetközi zeneipar működését? Külföldön akarod terjeszteni a lemezed? Turnéra készülsz 
Európban? Azt tervezed, hogy külföldre költözöl, de előtte tájékozódni akarsz, hogyan is működik a 
zeneipar? Részt szeretnél venni a Eurosonic Fesztiválon vagy a jövő évi WOMEX-en, de még sosem 
voltál nagy nemzetközi zeneipari konferencián? 

Akkor az Access All Areas az a kurzus, amire igazán szükséged van!

 
A Zeneipari Hivatal történetének egyik legspeciálisabb képzését indítjuk újtjára idén november 13-án, csütörtökön: 
külföldi, a nemzetközi zeneiparban is ismert zeneipari szakemberek, szervezők, egyetemi oktatók, illetve magyar, de a 
nemzetközi zeneipart jól ismerő szakemberek az Access All Areas kurzus oktatói!

Az Access All Areas kurzus oktatói névsora igazi zeneipari szakértő-allstars.

Két teljes tanórát tart a kurzuson a nemzetközi elismertségnek örvendő egykori klubvezető, Cor Schlösser, 
a legendás amszterdami klub, a Melkweg alapítója, nemrég leköszönt igazgatója, az a38 tanácsadója. Cor beszél a magyar 
előadók és zenekarok számára is elérhető nemzetközi zeneipari showcase-fesztiválokon és konferenciákon való részvétel 
módjairól, mint a Eurosonic vagy a South by Southwest és elárulja, melyek azok a szempontok, amelyek mentén egy híresebb 
nyugat-európai klub szívesen lát vendégül egy magyar zenekart vagy előadót, mint fellépő. 

Dr. Peter Tschmuck doktori habilitációját a zeneipar fejlődéséről és struktúrájáról írta, ezután nevezték ki  az 
Institute of Culture Management and Culture Sciences intézetének professzorává. Gyakori vendégprofesszor német és amerikai 
egyetemeken. Peter a Nemzetközi Zeneipari Kutatási Szövetség elnöke.

A nemzetközi lemezipar működéséről, a lemezkiadók előadó- és zenekarkiválasztási metódusáról, nemzetközi terjesztésük 
megtervezéséről beszél majd Manfred Lappe, a Warner Music egykori kelet-európai régiós igazgatója. 1996-ban lett a Warner 
Music kelet-európai részlegének elnöke és ebben a pozícióban 30 ország kiadójának működését felügyelte. Jelenleg zeneipari 
tanácsadó, többek között az aggregátorként ismert Rebeat jelenlegi felkért szakértője. Különösen érdekli a kelet-európai piac.



Nikke Osterback, digitális zeneterjesztési szakember, aki a világhírű Island Recorsd UK kiadónál dolgozva olyan előadók 
albumainak digitális terjesztésében vagy online kampámyaiban vett részt, mint Amy Winehouse, a Sugababes, a Keane, 
a Portishead, a Ladyhawke, a Florence and the Machine vagy a Paramore, Paulo Nutini és a The Streets.

A 2015-ös világzenei vásár és zeneipari konferencia, showcase fesztivál, a WOMEX programigazgatója illetve a WOMEX zsűritagja 
Weyer Balázs. A kurzuson a zenei exportról beszél majd, melynek igazi hazai szakértője.

A külföldi turnék szervezésének fogásairól Kovács ‘Kojak’ Gábor beszél a kurzuson. Gábor 2010 júniusa óta a Firkin 
zenekar külföldi koncertjeinek booking agentje és turnémenedzsere. Az elmúlt több mint négy évben összesen tíz országba 
szervezett már turnét, azaz Kanadába, Németországba, Ausztriába, Olaszországba, Svájcba, Csehországba, Franciaországba, 
Belgiumba, Romániába és Szlovákiába. Egyike azon kevés magyar zeneipari szakembereknek, akik napi szinten foglalkoznak 
külföldi turné szervezésével. Gábor egykori egyetemi szakdolgozatát is turnészervezésből írta.

Morcz Fruzsina, a Zeneipari Hivatal vezetője Londonban, a University of Westminsteren szerezte zeneipari 
menedzsment diplomáját. Londoni szakmai gyakorlatait a The Agency Groupnál és a Word Circuit lemezkiadóknál teljesítette. 
Négy éve vezeti a Budapesti Corvinus Egyetem zenei menedzsment és marketing kurzusát. A folyamatos önképzés híve: 
rendszeres résztvevője és alkalmi előadója hazai és külföldi zeneipari rendezvényeknek.

Mezei Marci hangmérnök 1999 óta foglalkozik koncertek, rendezvények hangosításával, tapasztalatait is munkája során 
fesztiválokon, turnékon és egyéb rendezvényeken szerezte. Marci dolgozott már a VOLT Fesztivál,a BalatonSound, a Sziget 
nagyszínpadán is mind monitor-, mind FOH-oldalon. Olyan külföldi, nemzetközileg ismert zenekarok és előadók is őt 
választották hangmérnöküknek, mint a Sepultura, a Cannibal Corpse, az Eluveitie vagy Carla Bozulich. A Magyarországról 
induló előadók, zenészek gyakran nem rendelkeznek reális képpel arról, mi is várható el egy külföldi fesztiváltól, klubtól, mikor a 
technikai kéréseiket állítják össze: Mezei Marci válaszol az összes ezzel kapcsolatos kérdésre.

Az Access All Areas olyan egyedülálló kurzus, amely betekintést nyújt a nemzetközi zeneiparba, annak angol nyelv használatába, 
illetve az ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretekbe.
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Language pass to the international music industry

A kurzus kezdete: 2014. november 13. csütörtök 18:00
A kurzus időtartalma: 12 hét, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 18:00-21:15 között, hetente 180 perc
Tandíj: 120.000 Ft  (Többszöri részletfizetésre lehetőséget biztosítunk.)
Oktató: Cor Schlösser, Peter Tschmuck, Manfred Lappe, Nikke Osterback, Kovács Kojak Gábor, Weyer Balázs, 
Mezei Márton, Morcz Fruzsina
A kurzus nyelve: angol (középfokú angol nyelvtudással minden előadás érthető)
Jelentkezési határidő: 2014. november 11. kedd éjfél
Információ és jelentkezés: Zeneipari Hivatal – info@zeneiparihivatal.hu, +36 70 220 54 77 
A kurzus helyszíne: Budapest, belváros
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Az angol nyelvű zenei menedzsment szakirodalom és segédanyagok felhasználásával kidolgozott tananyag és kurzus 
egyedülálló Magyarországon.

A 12 hét során során a résztvevők többek között a nemzetközi konferenciák, koncertszervező irodák és online zenei platformok 
szókincsét is megismerhetik és szakmai irányelvek szerint zenei marketing és PR anyagokat kell készíteniük, illetve zeneipari 
anyagokat feldolgozniuk.

A 2014 novembere és 2015 februárja között zajló kurzuson a zeneiparban használt, valódi szerződéseket, külföldi turné szervezés 
során használt praktikákat, ridereket, zeneipari tanulmányokat, a lemezipar hivatalos éves összesítőjét, az IFPI által kiadott 
Record Industry in Numberst és a Music Week című zeneipari lapot is tananyagként hasznosítjuk.

Célunk az, hogy a nálunk végző diákok átlássák a nemzetközi zeneipar működését, ismerjék annak mostani változásáit, tenden-
ciáit.

Fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők a kurzus befejezése után a gyakorlatban is meg tudjanak oldani a 
mindennapokban eléjük kerülő, bizonyos zeneipari területekhez kapcsolódó feladatokat, legyen az turnészervezés, sajtószöveg 
írása, digitális zeneterjesztés, külföldi klubokkal való levelezés vagy a Eurosonic Fesztiválon, a Womexen vagy éppen a South by 
Southwesten való részvétel.

A Zeneipari Hivatalban végző diákok állandó, a kurzus után is érvényes hozzáférést kapnak az iskola 250 kötetből álló nemzet-
közi zeneipari könyvtárához, melyből folyamatosan (tovább)képezhetik magukat, továbbá állandó kedvezményt kapnak az iskola 
egyéb kurzusainak tandíjaiból. 
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A kurzus kezdete: 2014. november 13. csütörtök 18:00
A kurzus időtartalma: 12 hét, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 18:00-21:15 között, hetente 180 perc
Tandíj: 120.000 Ft  (Többszöri részletfizetésre lehetőséget biztosítunk.)
Oktató: Cor Schlösser, Peter Tschmuck, Manfred Lappe, Nikke Osterback, Kovács Kojak Gábor, Weyer Balázs, 
Mezei Márton, Morcz Fruzsina
A kurzus nyelve: angol (középfokú angol nyelvtudással minden előadás érthető)
Jelentkezési határidő: 2014. november 11. kedd éjfél
Információ és jelentkezés: Zeneipari Hivatal – info@zeneiparihivatal.hu, +36 70 220 54 77 
A kurzus helyszíne: Budapest, belváros
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Könnyűzenével vagy komolyzenével foglalkozók számára hasznos-e az Access All Areas kurzus?
A kurzus angol és amerikai music business/music management könyveket használ mint alaptananyag, amely egyszerre 
használható a könnyűzenével és a komolyzenével foglalkozók számára is, azonban példát várhatóan többször hozunk 
könnyűzenei közegből.

Hány éves kortól iratkozhatom be a kurzusra?
A kurzusra történő beiratkozás feltétele a betöltött 18. életév.

Milyen nyelven, milyen céllal szerveződnek az órák?
Az órákat angolul tartjuk. Célunk a résztvevők nyelvi kompetenciájának fejlesztése és szakmai önbizalmának növelése, 
hogy a tárgyalásokon és e-mailek megírása során könnyen és gördülékenyen használják a zeneipari angolt. 

Mikor vannak az órák? 
Az órák 2014. november 13-tól minden héten csütörtökön 18:00-tól 21:15-ig tartanak, egy 15 perces szünettel. 
Téli szünetet  a kurzuson 2014. december 19. és 2015. január 7. között tartunk.

Hol lesznek az órák?
Az órák Budapest belvárosában lesznek, egy megfelelő oktatási eszközökkel felszerelt teremben.

Hogyan kapnak gyakorlati feladatokat a résztvevők?
A kurzus alatt a résztvevők különböző feladatokat, olvasmányokat, videókat és egyéb online forrásokat kapnak a 
kurzus kommunikációs platformjain keresztül.

Nem dolgoztam még a zeneiparban, hasznos nekem a kurzus?
Azoknak, akiknek új a terület, a kurzus indulása előtt több, magyar nyelvre lefordított szakirodalmat adunk, amely segíti 
őket a középhaladó angol nyelvű kurzus tematikájába való bekapcsolódásban.

Szükséges-e a kurzushoz középfokú nyelvvizsga? 
Nem, a zeneiparban dolgozó profi szakemberek döntő része sem rendelkezik ilyen bizonyítvánnyal. Szintfelmérést a 
kurzus kezdete előtt azonban tartunk.
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Meddig lehet jelentkezni? Mi történik ezután?
A jelentkezési határidő 2014. november 11. kedd éjfél. A kurzus indulását megelőzően személyes elbeszélgetést és nyelvi 
szintfelmérést tartunk. Ezt egyeztetjük e-mailben és telefonon a jelentkezőkkel.

Hogyan tudom a frissen szerzett iparági nyelvtudásomat kipróbálni a kurzus ideje alatt?
A kurzus részét képezi egy skype-beszélgetés egy angol anyanyelvű zeneipari szereplővel is.

Van-e lehetőségem próbaóra megtekintésére?
Az kurzus első másfél órás előadása maga egy próbaóra, hiszen az óra végén történik a kurzusdíj befizetése. Akinek nem 
szimpatikus, amit látott, nem iratkozik be.

Hogyan kell fizetni?
A kurzus 12 hete során két részletben történő részletfizetést biztosítunk. Ettől eltérő fizetési ütemezést is tudunk 
biztosítani; az ebbéli igényt jelentkezéskor jelezni szükséges.

Hogyan kell jelentkezni?
Egy e-mailt kérünk november 11. kedd éjfél előtt.  A kurzus első napján, a kilencven perces próbaórát követően a 
kurzus díjának első részletét kell befizetni. Ez tekinthető teljes jelentkezésnek.

Mi történik a záróvizsgán?
A záróvizsgán a tematika szerint oktatott tananyagot kérjük számon. A résztvevők egy életszerű írásbeli gyakorlatot 
oldanak meg. 

Hogyan lehet pótvizsgázni?

Azoknak, akiknek az első alkalommal (nem hiányzás miatt) nem sikerül a vizsga, egy alkalommal korrepetálást és plusz 

vizsganapot tartunk megbeszélt időpontban. Ezek a plusz órák a kurzus árában benne vannak.

A kurzus résztvevői hogyan és hol tudják a kurzuson szerzett tudásukat hasznosítani? 

Képes lesz hatékonyan használni az angol nyelvet zeneiparral kapcsolatos tárgyalások, beszélgetések és 

információcsere esetén.
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Akkreditált-e a kurzus? 

Nem. Azoban a kurzus elindításával elindítottuk a kurzus akkreditációját.

Segítetek-e a résztvevőknek a kurzus után a nemzetközi karrier elindításában?

Iskolánk egyik érdeme a diákjaival való személyes kapcsolattartás és szakmai előrejutásban történő segítségnyújtás. 

Mindazoknak, akik segítséget kérnek tőlünk – legyen az tanács, kontakt vagy éppen egy szervezendő turné – 

képességeink szerint maximálisan segítségére leszünk.

További kérdéseimmel hova fordulhatok?

A kurzusról az info@zeneiparihivatal.hu e-mail címen és a +36 70 220 5477-es  számon lehet érdeklődni.
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A kurzus kezdete: 2014. november 13. csütörtök 18:00
A kurzus időtartalma: 12 hét, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 18:00-21:15 között, hetente 180 perc
Tandíj: 120.000 Ft  (Többszöri részletfizetésre lehetőséget biztosítunk.)
Oktató: Cor Schlösser, Peter Tschmuck, Manfred Lappe, Nikke Osterback, Kovács Kojak Gábor, Weyer Balázs, 
Mezei Márton, Morcz Fruzsina
A kurzus nyelve: angol (középfokú angol nyelvtudással minden előadás érthető)
Jelentkezési határidő: 2014. november 11. kedd éjfél
Információ és jelentkezés: Zeneipari Hivatal – info@zeneiparihivatal.hu, +36 70 220 54 77 
A kurzus helyszíne: Budapest, belváros
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MANFRED LAPPÉ  

A közgazdász végzettségű Manfred Lappé 1949-ben született Hamburgban és már 
több mint 30 éve lelkes tagja a Time Warner Inc. és a Warner Music Group kiadók-
nak. Manfred 1974-ben kezdett el controllerként dolgozni Németországban, ezt 
követően Ausztriában a Warner Music vezérigazgatójává vált. 1986-tól továb-
bi zeneipari üzleti fejlesztésekért volt felelős Magyarországon, Szlovákiában, 
Csehországban, Lengyelországban és a korábbi Jugoszláviában is. Az előbb 
említett országokban olyan társvállalatokat alapított, mint a magyarországi 
Magneoton. A 90-es évek közepére egész Kelet-Európában kialakította a 
Warner Music hálózatát, addigra Románia, Bulgária, Törökország, a Baltikum, 
Izrael és Oroszország is rendelkezett a kiadói engedélyekkel. 1996-ban a 
Warner Music kelet-európai részlegének elnöke lett és ebben a pozícióban 30 
ország kiadójának működését felügyelte. Mielőtt 2008-ban megalapította saját 
tanácsadói cégét, az osztrák és kelet-európai IFPI tanácsának elnöke volt. Manfred 
Lappé a bécsi MLconsult tanácsadó cég vezetője, amely ügyfelei - legyenek kisebbek vagy 
nagyobbak – a világ minden táján megtalálhatóak. A cég a zeneipar minden aspektusával foglalkozik, Manfred pedig külön 
érdeklődéssel figyeli a kelet-európai zenei történéseket.

KOJAK – KOVÁCS GÁBOR

Kojak – Kovács Gábor a Firkin zenekar külföldi koncertjeinek szervezője, 
turnémenedzsere. 2013-ban fejezte be tanulmányait a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudomány Egyetemen nemzetközi kommunikáció szakirányon. Szak-
dolgozatát turnémenedzsmentből írta. Jelenleg az ELTE BTK fordító és tol-
mács szakának végzős hallgatója. 2010 júniusa óta a Firkin zenekar külföldi 
koncertjeinek booking- és turnémenedzsere. Az elmúlt több mint négy év-
ben összesen tíz országba szervezett már turnét, azaz Kanadába, Németor-
szágba, Ausztriába, Olaszországba, Svájcba, Csehországba, 
Franciaországba, Belgiumba, Romániába és Szlovákiába.
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MEZEI MÁRTON 
Mezei Márton hangmérnök 1999 óta foglalkozik koncertek, rendezvények hango-
sításával, tapasztalatait is munkája során:  fesztiválokon, turnékon és egyéb 
rendezvényeken szerezte. Végzettségét a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 
digitális kódolás szakirányán szerezte, emellett a MeyerSound SIM 3 mérő-
rendszer használatát és hangrendszerek mérésének technológiáját, a 
Martin Audio MLA M-Tech hangrendszer tervezés installálását is elsajátí-
totta. Mezei Marci Magyarország legjobb fesztiváljain – a VOLT-on, a 
BalatonSoundon vagy éppen a Szigeten – végzett már hangosítást mind 
színpadi monitor-, mind FOH-oldalon. Marci olyan zenekarokkal és előadók-
kal dolgozott illetve dolgozik együtt, mint a Sepultura, a Cannibal Corpse, az 

DR. PETER TSCHMUCK  
Dr. Peter Tschmuck közgazdaságtant és vezetéstudományt tanult a University of 
Innsbruckon, Ausztriában, ahol 1999-ben megszerezte doktori fokozatát köz-
gazdaságtanból. 1999 - 2000 között a bécsi  University of Economics and Bu-
siness Administration oktatója volt, ám egy év után átment a szintén bécsi 
University of Music and Performing Arts Institute of Culture Management 
and Culture Sciences karára. 2003-ban fejezte be habilitációját a zeneipar 
fejlődéséről és struktúrájáról, ezután nevezték ki ezen az egyetemen az 
Institute of Culture Management and Culture Sciences professzorának. 
2010-ben meghívott előadóként tanított az ausztrál James Cook Egyetemen, 
Townsville-ben.  Peter mind a mai napig oktat a bécsi University of 
Economics and Business  Administration, a Krems-i Danube University, a hano-
veri University of Music, Drama and Media intézményekben. Peter az elmúlt több 
mint tíz évben számos cikket és könyv fejezeteket írt a zeneiparhoz tartozó releváns 
témákban. A zeneiparban elhelyezkedni vágyóknak különösen ajánlott elmerülni munkái-
ban. Legutóbbi megjelenései a Creativity and Innovation in the 
Music Industry, illetve a Music Business and the Experience Economy angol nyelven olvashatók.
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MORCZ FRUZSINA 
Morcz Fruzsina könnyűzenei szervező, zeneipari oktató, egyetemi és főiskolai 
zeneipari kurzusvezető, a Zeneipari Hivatal alapítója és vezetője, a Zeneipari 
Hivatal Zeneipari menedzsment kurzusának vezetője. Több év koncertszerve-
zői- és zenekar menedzseri munka után elvégezte a University of 
Westminster Music Business Management szakát. Londoni szakmai gya-
korlatait a világhírű, a Buena Vista Social Clubot felfedező World Circuit le-
mezkiadónál, illetve a Muse, Razorlight, Motorhead koncertszervezőjeként 
is ismert The Agency Groupnál végezte. A Budapesti Corvinus Egyetem zenei 
menedzsment és marketing kurzusának vezetője, oktatója. A Birmingham 
City University Zeneipari (Music Industries) doktori programjának és a 
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtani doktori iskolájának felvételt nyert 
hallgatója, a zeneipari oktatók nemzetközi egyesületének egyetlen közép-kelet 
európai tagja.

COR SCHLÖSSER 
Cor a kiváló koncerteknek helyszínt adó, világhírű amszterdami Melkweg 
alapítója, amelynek több mint negyven éven át volt művészeti és vállalati 
igazgatója. Az itt töltött évei alatt folyamatosan bővítette és tökéletesítette 
a helyet, így a Melkweg most két– 700 és 1500 ember befogadóképessé-
gű – koncertteremmel, egy színházteremmel, egy mozival, egy galériával 
és egy éttermi résszel is rendelkezik. 2011-ben otthagyta addigi pozícióját, 
azóta független zenei és művészeti tanácsadóként dolgozik. Cor olyan hol-
land zenei fesztiválok tanácsának tagja, mint az Amsterdam Roots Festival 
vagy a hollandiai Vlieland szigetén megrendezésre kerülő Into The Wide 
Open fesztivál.  A hollandiai popzenei intézet intézményének is alapítótagja, 
rengeteg holland zenekar és fellépő külföldi promotálásában is aktívan részt 
vesz. Az 1994-es austini SXSW fesztivál és konferencia óta számtalan fesztivál-
ra ellátogat, legyen az a világ bármely pontján, ráadásul a groningeni Eurosonic/
Noorderslag fesztiválnál mint moderátor tevékenykedik. Három éve ingázik Budapest 
és Amszterdam között. Amikor éppen fővárosunkban tartózkodik, az A38 hajó nemzetközi zenei programjának összeál-
lításáért felelős.
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NIKKE OSTERBACK  
Nikke Osterback digitális zenei szakértő, egytemi vendégelőadó, szakdolgozatát a 
svéd és finn zenekarok exportjából írta. A világhírű Island Records UK egykori di-
gitális  zeneterjesztési koordinátora, ahol olyan előadók kampányában dolgozott, 
mint Amy Winehouse, a Sugababes, a Keane, a Portishead, a Ladyhawke vagy a 
Florence and the Machine. Az Atlantic Records csapatában előkészített és le-
vezényelt, szakmai díjakat is elnyert digitális marketingkampányai során olyan 
előadókkal dolgozott, mint Plan B, Delilah, Birdy, Bruno Mars, Paolo Nutini, 
Paramore, és Lykke Li. Jelenleg saját vállalkozását, a Saari Ltd-t irányítja, 
melynek ügyfelei között Nick Cave is szerepel.

WEYER BALÁZS   
Weyer Balázs világzenei producer, etnomuzikológus. A Hangvető tagja, a Womex zsű-
ritagja és a 2015-ben Budapesten rendezendő Womex programigazgatója. A World 
Music Charts Europe zsűritagja. A Bartók Rádió világzenei műsorainak szerkesz-
tője, lemezek és filmzenék producere.
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miért bennünket válassz?

ZENEIPARI HIVATAL
Képzések 2014
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ELMÉLET
Tudjuk, hogy az elméleti megalapozott-
ság segíti hallgatóink későbbi, sikeresebb 
munkáját, ezért előadásokkal, jegyzetekkel, 
példaanyagokkal és az órák után is elérhető 
prezentációkkal támogatjuk a tanulást. 

GYAKORLAT
Tudjuk, hogy a zeneipar a készségek és a tu-
dás helyes gyakorlati alkalmazásának terepe. 
Hallgatóink számára az egész képzést átívelő 
szakmai gyakorlatot, tréningeket, workshop-
okat, coaching alkalmakat biztosítunk, me-
lyek során közelebbről is megismerkedhet-
nek az adott szakterülettel, és ahol mentorok 
segítségével gyakorolhatják az elméletben 
megszerzett tudást.

SZAKIRODALOM & KÖNYVTÁR
Tudjuk, hogy a tudás érték. Mi Magyaror-
szágon egyedülálló módon olvastatunk a 
zeneiparról. Minden zeneipari képzésünket 
és azok előadásait magyar, angol nyelvű 
és csak nálunk elérhető, magyarra fordí-
tott külföldi szakirodalmakkal, kötelező és 
ajánlott olvasmányokkal támasztjuk alá, 
segítve ezzel a hallgatók alaposabb, teljes 
körű tájékozódását. Iskolánkban emellett 
zeneipari könyvtár is működik.

KÉPZETTSÉG
Tudjuk, a tudás hatalom. A Zeneipari Hivatal-
ban oktató tanárok magasan és speciálisan 
képzettek, idehaza vagy külföldön szereztek 
doktori fokozatot, saját területük kiemelke-
dő szaktekintélyei, az adott szakterületen 
zajló szakmai párbeszéd alapos ismerői.

SZAKMAI TAPASZTALAT
Tudjuk, hogy csak az hiteles, aki tapasztalt. 
Oktatóink mind többéves szakmai múlttal, 
gyakorlattal bírnak, nem csak elméletben 
és tankönyvekből ismernek helyzeteket: 
elemző és problémamegoldó látásmódjukat 
az oktatás során is alkalmazzák.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Tudjuk, hogy aki lemarad, kimarad. A ná-
lunk megforduló szakemberek és oktatók 
ismerik a nemzetközi piacot és viszonyokat, 
segítik hallgatóink a zeneipar nemzetközi 
véráramba történő becsatlakozását. 

MODERN & INTERAKTÍV
Tudjuk, hogy a 21. századi oktatás interaktív. 
Tudjuk, hogy a tanár feladata nem csak taníta-
ni, hanem még inkább motiválni, tudást rend-
szerezni, a hallgatókat segíteni. Tudjuk, mi az 
a digitális nemzedék, a Prezi, mi a különbség 
a különböző tanulási stílusok között és esze-
rint is oktatunk. Mindemellett folyamatosan 
képezzük magunkat, tanári stábunkat.

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
Tudjuk, hogy mi a különbség pedagógia és 
andragógia között. Tudjuk, hogy egy zeneipari 
állás megtartása múlhat azon, valaki hogyan 
kommunikál, mennyire gyakorlott vagy meny-
nyire rendelkezik az adott álláshoz szükséges 
készségekkel. Mi segítünk ezeket fejleszteni 
és kifejleszteni; kompetenciatérképek alapján 
tervezzük a képzéseinket, óráinkat.

ÉLMÉNYKÖZPONTÚ
Tudjuk, hogy a tananyagból arra emlék-
szünk legjobban, amit magunk is kipró-
báltunk, csináltunk, láttunk, elemeztünk 
vagy megbeszéltünk. Éppen ezért szám-
talan filmet, külső helyszín látogatást és 
rendezvényt szervezünk, különórát adunk 
és kínálunk. Nekünk fontos, hogy diákja-
inkból közösség alakuljon – ezek az alkal-
mak erre valódi lehetőséget biztosítanak.

AMIT 
TANÍTUNK

AKIK
TANÍTJÁK

AHOGYAN
TANÍTJUK

ZENEIPARI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK:

 +36 70 220 54 77      •      www.zeneiparihivatal.hu      •      info@zeneiparihivatal.hu 


