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Cykl produkcji utworu muzycznego  A
Etapy produkcji muzycznej utworu samodzielnie

1
Faza koncepcyjna

(pomysł, inspiracja) 

2
Etap kompozycji

(akordy, melodia,rytm) 

3
Produkcja Muzyki

(ubieranie w brzmienie)

4
Etap miksu 

(proporcje, barwa,

automatyka) 

5
Etap masteringu

(finalne ustawianie

brzmienia)

Dzisiaj producent muzyczny zajmuje się często wszystkimi etapami samodzielnie



Cykl produkcji utworu muzycznego B
Etapy produkcji muzycznej utworu kluczowych projektów 

1
Faza koncepcyjna

(pomysł, inspiracja) 

2
Etap kompozycji

(akordy, melodia,rytm) 

3
Produkcja Muzyki

(ubieranie w brzmienie)

4
Etap miksu 

(proporcje, barwa,

automatyka) 

5
Etap masteringu

(finalne ustawianie

brzmienia)

Przy ważnych wydaniach

niezależni artyści często 

powierzają mastering 

albumu lub singla 

 zewnętrznym studiom 

studio masteringoweProdukcja muzyczna we własnym domowym studio



Cykl produkcji utworu muzycznego C
Etapy produkcji muzycznej utworu z budżetem wydawniczym

1
Faza koncepcyjna

(pomysł, inspiracja) 

2
Etap kompozycji

(akordy, melodia,rytm) 

3
Produkcja Muzyki

(ubieranie w brzmienie)

4
Etap miksu 

(proporcje, barwa,

automatyka) 

5
Etap masteringu

(finalne ustawianie

brzmienia)

Gdy artysta dysponuje budżetem można zlecić zewnętrzny mix utworów

studio masteringoweinżynier mixu

W dużych produkcjach inżynier miksu
i masteringu to dwie różne osoby -

daje to najlepsze rezultaty
brzmieniowe 



1
Faza koncepcyjna

(pomysł, inspiracja) 

2
Etap kompozycji

(akordy, melodia,rytm) 

3
Produkcja Muzyki

(ubieranie w brzmienie)

4
Etap miksu 

(proporcje, barwa,

automatyka) 

5
Etap masteringu

(finalne ustawianie

brzmienia)

6
Publikacja

(wydawnictwo i

dystrybucja utworu)

7
Marketing i Promocja

(działania

marketingowe)

Etapy powstawania projektu muzycznego
Etapy tworzenia kompletnego projektu muzycznego 



Przykładowy kalendarz tworzenia projektu muzycznego
Zorganizuj swoją pracę będąc swoim własnym managerem 

TYDZIEŃ 1 i 2 
1.Faza koncepcyjna
Zbierz maksymalnie dużo pomysłów jaka będzie Twoja muzyka.
Słuchaj innych artystów, inspiruj się. Oglądaj sztukę, filmy. Pomyśl
jakie chcesz mieć instrumentarium, mieszankę jakich styli i nastrojów
chcesz zawrzeć w swojej muzyce . Pomyśl jak możesz osiągnąć dany
nastrój bądź co wyróżnia dany styl. 

TYDZIEŃ 3 - 5 
2.Etap kompozycji
Nagrywaj wszystko co przyjdzie Ci do głowy zgodnie ze swoim
konceptem. Skup się przede wszystkim na głównych motywach.
Wyjątkowe dźwięki prowadzące, melodie, harmonie. Zarejestruj
możliwie jak najwięcej chwytliwych pomysłów. To nie czas i miejsce
na szlifowanie brzmienia, tworzenie perkusji. Zbierz przynajmniej
kilkadziesiąt takich pomysłów które uznasz za bardzo dobre.
Wyrenderuj je do plików WAV tak żeby móc korzystać z nich jak z
sampli przeciągając od razu do okna aranżu. Zrób na te pomysły
oddzielny folder. Zapisuj projekty gdzie tworzysz pomysły do
późniejszej ewentualnej edycji jak postanowisz wrócić i coś zmienić 

TYDZIEŃ 6 - 8 
3.Produkcja muzyki
Czas na przekucie pomysłów w pełne kawałki. Złap dystans do tego
co powstało w etapie kompozycji. Powybieraj najlepsze nagrane
motywy, melodie, harmonie.  Ubierz je w ciekawe sample, perkusje,
bas, efekty.  Rób zawsze min. 2 minutowy szybki aranż korzystając ze
schematów .

TYDZIEŃ 9 - 10 
4.Etap miksu
Nie jest istotne ile utworów skończysz. Są płyty 12 utworowe, a są też EP
3 utworowe. Weź te które skończyłeś i które mają coś w sobie.
Wyrenderuj wszystkie ślady oddzielnie tak żeby nie wracać już do
poprzednich etapów i je zamknąć. Zrób mix wyciągając max brzmienia

TYDZIEŃ 11-12
5.Mastering
Po etapie miksu odpocznij tydzień. To bardzo ważne żeby złapać dystans.
Później otwórz zmiksowane utwory i zgraj do jednego pliku WAV, a
następnie zrób mastering. Zadbaj o spójną głośność wszystkich utowrów z
albumu/EP oraz wypunktuj w brzmieniu ważne, kluczowe pasma.



Przykładowy kalendarz tworzenia projektu muzycznego
Zorganizuj swoją pracę będąc swoim własnym managerem projektu 

TYDZIEŃ 13 
6.Publikacja
W fazie koncepcyjnej zastanów się jak chcesz wydać swoją muzykę.
Czy to mają być wszystkie możliwe streamingi za pomocą agregatów
czy na pierwszy raz Twoja EP powinna znaleźć się tylko na
Soundcloud, czy może też masz pomysł na publikację na TikTok albo
wraz z videclipem umieścić go na portalu Youtube. Etap publikacji to
jest moment gdzie realizujesz te założenia. 

TYDZIEŃ 13 - 16 
7. Marketing i promocja
Jak tylko opublikujesz swoje utwory musisz już zacząć je promować
(idealnie zacząć już przed publikacją). Premiera - to najważniejszy
dzień dla życia utworu. Największe zainteresowanie jest w dniu
publikacji i stopniowo będzie wygasać z czasem. To naturalny proces.
Zastanów się w fazie koncepcyjnej co zrobisz żeby jeszcze przed
premierą nabudować wśród fanów napięcie i oczekiwanie na Twój
utwór - to przedłuży okno gdzie zainteresowanie Twoim utworem
będzie największe.

Twoj utwór/utwory powinny się pojawić od razu we wszystkich
Twoich kanałach social mediowych.Być może ktoś z Twoich
znajomych czy zaprzyjaźnionych stron posharuje to również u siebie -
jeśli znasz kogoś kto wspiera Twoją pasję warto zapytać o pomoc. 

Jeśli masz odrobinę zacięcia i smykałki warto stworzyć do utworu
videoclip. W dzisiejszych czasach spokojnie możesz nagrać coś
interesującego nawet telefonem. Nie musi to być hollywoodzka historia.
Czasami nawet odpowiednio sfilmowane migotanie światła może
ubarwić Twój utwór i znacząco wzbogacić jego odbiór. Pomyśl nad tym. 

Dzisiaj cały przekaz internetowy jest humanizowany. Nagraj video selfie
umieszczając je na IG, FB, TikTok, Youtube, gdzie mówisz o tym, że właśnie
wyszedł Twój utwór i gdzie go można znaleźć. Gwarantujemy, że
przyniesie to dużo większe zasięgi niż zwykłe wrzucenie linka na FB. 

Zaplanuj przynajmniej kilka postów z contentem które będą wspierać
wydawnictwo. Przed premierą mogą być to posty odliczające do dnia
premiery lub też mały trailer video (snippet).  W dniu premiery pomyśl nad
selfie-video. Bardzo mocno takie zachowania promuje ostatnio Spotify. 
W pewnym odstępie czasu opublikuj też videoclip. Może być to też sesja
zdjęciowa promująca Twoje nowe wydanie. Koniecznie zaplanuj materiał
przypominający o Twoim utworze 2-3 tygodnie po premierze - to ważne. 



Każde uzyskane 50 wyświetleń czy odtworzeń to wielki powód do

dumy i radości. Wyobraź sobie, że te 50 osób jest z Tobą w jednym

pokoju i słucha razem Twojej muzyki

Gratulację!
Twój pierwszy muzyczny

projekt już jest w sieci 

Pamiętaj - nie porównuj się na swoim starcie z gigantami,

którzy mają miliony odsłon na YT. Oni pracowali na to

przynajmniej 15-20 lat. To co widać teraz w internecie to sam

finał ich drogi. Wszystko przed Tobą!

Koniecznie pochwal się nowym wydawnictwem na

grupie FB MusicLaboratory  



To była skrócona, darmowa wersja przewodnika Producenta Muzycznego -
materiału dostępnego w ramach kursu Produkcja Muzyki Online w szkole
MusicLaboratory

MUSICLABORATORY.PL


