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Valgfrie flexmoduler: Obligatoriske grundmoduler: 

Moderne musikformidling Musikbranchen 

International Music Management Kontrakter og rettigheder 

Publishing Academy Strategi og økonomisk styring 

Live Academy  Kreativ dynamisk projektledelse 

Digital Music Business Ledelse 

Musikkultur  Afgangsprojekt 

Kreativ Business design 

Dialogisk kommunikation og  

personlig træning 

 

 

Lær at spille på alle musikbranchens instrumenter  
Diplomuddannelsen i Music Business and Leadership giver dig mulighed for at udvikle og styrke dine 

branchekompetencer, og med en ny og mere fleksibel struktur kan du nu sammensætte forløbet 

efter dit skema.   

Musikbranchen bliver en mere og mere kompleks 

størrelse, der kræver både brede og mere 

specialiserede kompetencer. Det Jyske Musik-

konservatoriums diplomuddannelse i Music 

Business and Leadership giver alle aktører i 

musikbranchen mulighed for at udvikle og 

specialisere deres kompetencer inden for en lang 

række relevante fokusområder. Uddannelsen vil 

kort sagt ruste dig til at takle de udfordringer, som 

dagens musikbranche kan byde på.  

Uddannelsens opbygning 

For at imødekomme branchens behov for 

kompetencer, samt formidle dem i en fleksibel 

form, har vi lavet en ny struktur for rammer og 

indhold på Music Business and Leadership. Et 

komplet forløb udgør 60 ECTS-point, som opnås 

ved gennemførslen af fem obligatoriske 

grundmoduler, fire valgfrie flexmoduler og et 

afgangsprojekt. Som noget nyt udbydes de enkelte 

moduler i koncentrerede forløb over enten fem 

dage i træk, eller opdelt på eksempelvis tre og to 

dage. På den måde er du ikke bundet til at afsætte 

en fast ugedag i en længere periode, men kan frit 

placere modulerne som det passer dig bedst inden 

for en længere årrække – i helt op til 6 år.  

Du kan altså skræddersy din diplomuddannelse i 

Music Business and Leadership i forhold til 

arbejdstider, travlheds-perioder, bopæl etc. Faktisk 

er uddannelsen så fleksibel, at du også kan nøjes 

med at tage enkelte moduler.  

Yderligere information og tilmelding 

Det Jyske Musikkonservatorium administrerer 

diplomuddannelsen i Music Business and 

Leadership, og undervisningen tilrettelægges i et 

tæt og velafprøvet samarbejde med kompetente 

undervisere fra musikbranchen, Aarhus Universitet, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 

Kaospiloterne og Promus. Du kan læse mere om 

uddannelsen, modulerne og folkene bag her. Har du 

allerede nu fået lyst til at udvikle dine kompetencer, 

står vi klar til at modtage din ansøgning! 
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