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Folkové, country a trampské muziky není nikdy dost a komerčním rádiím nesluší. Respektive
téhle muzice nesluší komerční rádia. Naštěstí je tu Český rozhlas, který na svých vlnách dává
prostor tomuto modernímu lidovému muzicírování a písničkaření. Folkový hudební žánr, stejně
jako rozhlas, totiž vyžadují poněkud hlubší poslech... Díky tomu jsou výjimeční a patří k sobě...
Český rozhlas je jedním z prvních partnerů projektu
FOLK ŽIJE!
Díky tomu jsme letos započali třetí rok spolupráce na propagaci a popularizaci folkového žánru.
V našich kampaních se zaměřujeme i na internet a nová média. A tady Český rozhlas rozhodně
nezaspal. Divize Nová média totiž funguje už od roku od roku 2000. S velkými internetovými
projekty však začal Český rozhlas mnohem dříve. Na ČRo 2 – Praze (dnešní Dvojka) například
vznikl projekt sledování tažných cest čápů černých, v jehož rámci byl využit navigační systém
GPS ještě předtím, než podle něj začali jezdit řidiči.
Nová média, tvoří programátoři, grafici, editoři, multimediální tým a redakce Internetového
zpravodajství ČRo. Multimediální tým natáčí videopříspěvky pro speciální projekty, na webu
Českého rozhlasu tak můžete sledovat přímé přenosy z různých akcí.
“Na našem kanálu YouTube nabízíme našim posluchačům hned několik typů video obsahu
včetně exkluzivního zpravodajského obsahu, živých přenosů koncertů nejrůznějších žánrů a
také videí ze zákulisí ČRo. Díky službě ID Obsahu (Content ID) můžeme na kanálu nabídnout
videa, která bychom kvůli autorským dohodám jinak publikovat nemohli,”
říká Blanka Mikulášková, online marketing manager z Českého rozhlasu, a dál konstatuje:
“Rádi také využijeme možnost zapojení a zpětnou vazbu od posluchačů, kteří budou moci
tvorbu našich příspěvků ovlivnit.”
Jedním takovým přenosem je například koncert skupiny
Marien
. Vystoupí živě
13. února
ve 20:00 hodin
v Koncertu Studia Noc ze studia Českého rozhlasu v Olomouci.
Živý přenos
je připraven nejen na frekvencích všech regionálních stanic, a na YouTube kanálu Českého
rozhlasu. Marien pro vás také natočili speciální
pozvánku na svůj koncert
.
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