A quem chegar? Com quem falar? Quem pode
apostar na minha música?

Curso:
SOM & MÚSICA: PROMOÇÃO ARTÍSTICA

SOM & MÚSICA:
Promoção Artística
Vem aprender a potenciar a tua carreira
O curso de Promoção Artística combina todos os
fatores que fazem parte do dia-a-dia de um
profissional de sucesso na área criativa.
Lecionado por formadores conceituados no mundo da
música, este curso oferece-te uma experiência
completa, que te permitirá obter os conhecimentos
necessários para promoveres a tua carreira.
Em formato digital, os formandos irão aprender
conceitos, técnicas e conhecimentos ao seu ritmo e
com o acompanhamento do master coach - profissional
na área.
Em formato on job masterclass, os formandos irão
aprender conceitos, técnicas e potenciar destrezas em
contacto com o mundo real de trabalho:
. Promoção em rádios.
. Canais diversificados de promoção musical.

Demonstração de resultados
No final do curso, o formando é capaz de:
. Saber identificar o mercado musical e as várias oportunidades;
. Ter acesso aos diferentes canais de promoção artística;
. Ter um plano detalhado com as oportunidades de promoção da sua carreira.

Objetivos
. Dominar técnicas de auto-análise e de deteção de oportunidades;
. Dominar ferramentas de promoção artística;
. Conhecer players do mercado, tais como agentes artísticos, managers, promotores,
programadores, programadores de rádio e espetáculos.
. Identificar e conhecer os elementos integrantes do meio artístico;
. Realizar um trabalho de promoção e divulgação artística.

Requisitos de Admissão
. Os candidatos a este curso devem possuir habilitação mínima de 11.º ano completo
ou equivalente e/ou experiência profissional mínima na área de estudo ou áreas
adjacentes. .

Cronograma/ Agenda*
*início: 19 de Abril

Semana 1 a 8

Semana 9

4h – Aulas em direto
4h – Atividades assíncronas

MasterClasses

Condições

Aproveita as campanhas em vigor
€415
ou
2x €235

€445
ou
2x €250

€475
ou
2x €265

Até 15 de Março

De 16 a 31 de Março

De 01 a 16 de Abril

Nota: o presente programa poderá sofrer alterações respeitando sempre o melhor interesse pedagógico dos formandos.

