
Mezinárodní setkání hudebních profesionálů 2012
International Music Professionals Meeting 2012

Pořádá Institut moderní hudby & United Islands České spořitelny 2012
ve spolupráci s Českou hudební radou, Institutem umění a OSA

Hlavním partnerem setkání je Hlavní město Praha

Organized by Institute for Modern Music & United Islands Česká spořitelna 2012
In collaboration with Czech Music Council and Arts Institute 

City of Prague is a general partner of the meeting

Hlavním cílem každoročního mezinárodního odborného setkání hudebních profesionálů je 
uvedení do obsáhlé problematiky mezinárodního hudebního sektoru, předání zkušeností, 
navázání profesionálních vztahů, seznámení se strukturami na úrovni  EU a vzájemné sdílení 
těchto znalostí. 

The main target of the annual international music professionals meeting is  to introduce the 
broad issue of the music segment, to impart the  experiences, to link professional 
relationships, to introduce the EU structures and to mutually share those knowledge and 
skills.

www.instituthudby.org

Links:
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www.culturenet.cz
www.osa.cz
www.chr.nipax.cz
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PROGRAM 22. - 23.6. 2012 

pátek / Friday 22.6. 
11:00 - 16:00, Café Nona, Národní 4, Praha 1
Setkání se zástupci správců autorských práv (OSA, IFPI, Intergram)
Author rights specialists meetins (OSA, IFPI, Intergram)

Individuální osobní setkává s odborníky na téma ochrany autorských práv. Rezervujte si Vaší osobní 
schůzku s následujícími experty 22.6. mezi 11-16hod:
 
 Petra Žikovská, ředitelka,  odbornice na hudební právo, ČNS IFPI
 Martin Mařan, generální ředitel, Intergram
 Roman Strejček, předseda představenstva, OSA o.s.

Meet the author rights specialist and reserve your individual appointment on June 22 between 11am-4pm:

 Petra Žikovská, director, expert on music rights and regulations, IFPI Czech Rep.
 Martin Mařan, gener director, Intergram
 Roman Strejček, chairman of the board, OSA o.s.

sobota / Saturday 23.6. 
14:00 - 16:00, Divadlo Kampa / Kampa Theatre 
Nosticova 2a, Praha 1, Kampa  www.divadlokampa.cz

Setkání s organizátory a producenty hudebních aktivit
Round meeting with music events organizers and producers

Neformální setkání s vybranými zkušenými hudebními pořadateli a organizátory, kteří s Vámi budou sdílet 
své zkušenosti, doporučení a vhled. / Informal music events organizers discussion where the experts will be 
sharing their experiences, recommendations and insights.

Fruzsina Morcz (Hungary) / předsedkyně org4org, asociace madarskych hudebnich manazeru a booking 
agentu, vedoucí music business programu na Budapestske universite Corvinus a International Business 
School, promoterka a bookig agentka bude sdílet své zkušenosti z produkce a managementu / the chairman 
of org4org, the association of Hungarian music managers and booking agents, leader of music business 
courses at Budapest Corvinus University and International Business School, promoter and a booking agent 
in Hungary will share her professional experience with production and management. 

Lenka Dohnalová / zástupce pro Institut Umění - Arts Institute representative, Česká hudební rada - Czech 
Music Council, Rok české hudby - Year of Czech Music, SEAH, ředitelka soutěže a členka mezinárodní 
poroty - director of the competition and intl. jury member MUSICA NOVA
Rozdíly v koordinaci projektu na mezinárodní & národní úrovni a projektového managementu. / Differences 
with in international & national project coordination and project management.

Markéta Černá (CZ) / Festival 4 + 4 dny v pohybu / 4 + 4 Days in Motion Festival

Daniela Pařízková (CZ) / Prague Quadrennial of Performance Design and Space
Problematika koordinace mezinárodního projektu s účastí 85 zemí. / The subject and the case of 85 
participating countries event project coordination. 

Program je určen hudebním profesionálům. Kapacita je omezena na max. 30 účastníků.
Účastníci získávají: festivalový pas do zázemí a na festivalové party, DVD kompilaci Czech Music 
Video.
The program is dedicated to music professionals. The capacity is limited to max 30 participants.
Each participant gets backstage and afterparty pass to The United Islands Festival and The Czech 
Music Video DVD compilation.
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Registrace / Registration:
(otevřena od května 2012 / open from May 2012)

................................................................................................................................................

FORMULÁŘ / FORM

Zašlete vypněný formulář na / E-mail us following form filled on: info@instituthudby.org 
 
Jméno / name:...............................................................................................................

Organizace / organization:.............................................................................................

Pozice / position:............................................................................................................

Kontakt / contacts - e-mail:.................................................tel:.......................................

Účast / participation: 

22.6. 11:00 - 16:00, Café Nona, Národní 4, Praha 1

Uveďte blok odborníka, se kterou chcete sjednat rozhovor a preferovaný čas, přesná hodina setkání s 
konkrétním odborníkem Vám bude oznámena.

Mark the block with the specialist you want to appoint, your appointment confirmation will be confirmed

hodina Petra Žikovská 
IFPI

Martin Mařan 
INTERGRAM

Roman Strejček 
OSA

11:00 - 11:45

12:00 - 12:45

13:15 - 14:00

14:15 - 15:00

15:15 - 16:00

23.6. 14:00 - 16:00, Divadlo Kampa / Kampa Theatre, 
Nosticova 2a, Praha 1, Kampa  www.divadlokampa.cz:

Pouze potvrďte účast / Only confirm your participation:

Zúčastním se ANO NE

I will participate YES NO
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