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Twórcy treści wideo często stają przed tym samym
problemem - skąd wziąć muzykę do swoich produkcji?
Muzyka w filmie jest niezwykle ważna. Nadaje mu
odpowiedni charakter i buduje nastrój produkcji.
Producenci filmów kinowych czy telewizyjnych mogą
zamówić muzykę u profesjonalnego kompozytora. Przy
małych produkcjach przeznaczonych do internetu budżety są zdecydowanie mniejsze. Co więc zrobić, jeśli nie
możesz pozwolić sobie na duże wydatki, ale chcesz, żeby
Twoje wideo było efektowne? Istnieje wiele serwisów
pozwalających na zakup muzyki do naszego projektu.
Możesz też skorzystać z baz darmowych utworów,
szczególnie, jeśli nasz projekt jest artystyczny, a nie
komercyjny. Przygotowałem zestawienie baz muzycznych, z
których sam korzystałem przy okazji różnych produkcji na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Oferty i ceny zmieniają się dosyć często, ale publikację tą
staram się stale aktualizować.
Ostatnia aktualizacja ebooka: 13.01.2021
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JAMENDO.COM

Na stronie znajdziesz 240 000 utworów podzielonych na
kilkadziesiąt kategorii - jest więc w czym wybierać. Dostęp
miesięczny to koszt 49 euro. Można też wykupić abonament
na cały rok z góry za 399 euro, co daje średnio 33,25 euro
miesięcznie. Dokładny cennik wraz z FAQ (najczęściej
zadawanymi pytaniami) można znaleźć pod tym linkiem:
https://licensing.jamendo.com/pl/ceny/subscription
Co ciekawe Jamendo oferuje również wolną od tantiem
muzykę dla lokali. Jeśli więc chcemy mieć w naszej
restauracji, zakładzie fryzjerskim czy poczekalni dla
klientów przyjemną dla ucha muzykę - możemy wykupić
abonament. Dzięki niemu uzyskujemy dostęp do 27
internetowych radiostacji z różnymi rodzajami muzyki.
Koszt abonamentu zależy od wielkości lokalu. Szczegółowy
cennik: https://licensing.jamendo.com/pl/muzyka-w-tle
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AUDIOJUNGLE.NET

W zasobach tej strony jest blisko 1,5 miliona utworów i
efektów dźwiękowych. Znajdziesz tutaj podkłady muzyczne
czy dźwięki idealnie nadające się do filmów i animacji. Do
wyboru jest kilka licencji, ale na potrzeby internetu
wystarczy ta najtańsza. Ceny utworów oscylują w granicach
20$. W przypadku tego portalu nie ma opłaty
abonamentowej, płacisz po prostu za poszczególne
pojedyncze utwory. Jeśli jednak wolisz opłatę miesięczną,
możesz skorzystać z Envato Elements:
https://elements.envato.com/
Envato Elements to abonamentowa oferta właściciela
portalu Audiojungle - firmy Envato. Daje on możliwość
korzystania, nie tylko z bazy ponad 30 000 wybranych
utworów z Audiojungle, ale również z części zawartości baz
wideo, zdjęć, grafik, fontów itd. To ciekawa oferta dla osób,
które często korzystają z różnego rodzaju baz - otrzymujesz
dzięki temu szerokie spektrum dostępnych zasobów w
jednym abonamencie.
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POND5.COM

Na stronie znajdziesz nie tylko muzykę, ale również efekty
dźwiękowe, materiały wideo i grafiki. Istnieje kilka
możliwości rozliczeń. Można wykupić abonament, w
ramach którego dostaniesz dostęp do części zasobów
platformy oraz zniżkę na zakup pozostałych materiałów.
Możesz też kupować poszczególne, pojedyncze utwory. Jeśli
natomiast zasilisz swoje konto większą kwotą, dostaniesz
dodatkowy bonus (np. doładowując konto za 2000 zł
otrzymasz dodatkowe 260 zł na zakup materiałów z bazy).
Ceny poszczególnych utworów muzycznych zaczynają się
od kilkudziesięciu złotych za utwór.
Cenniki kredytów i planów abonamentowych znajdują się w
linkach poniżej:
https://www.pond5.com/credit-packages
https://www.pond5.com/review-plans
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MUSICBED.COM

Baza ze sporym wyborem wysokiej jakości muzyki. Ceny
oscylują od 19$ za utwór w przypadku użytku
indywidualnego aż do kilkuset dolarów za utwór na użytek
komercyjny. Cena zależy zarówno od pól eksploatacji (gdzie
muzyka będzie użyta - czy tylko na potrzeby wewnętrzne
firmy, czy w internecie, grze komputerowej, filmie kinowym
itp.) oraz od wielkości naszej firmy (im większa firma - tym
drożej).
Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu: od 19$
miesięcznie w przypadku licencji indywidualnej, 69$ dla
organizacji non-profit, 79$ w przypadku realizatorów filmów
ślubnych a 99$ to koszt licencji biznesowej dla firm.
Aktualny cennik znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.musicbed.com/pricing
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STOCKMUSIC.NET

Utwory z tej bazy można kupować pojedynczo lub pobierać
w ramach abonamentu. Koszt pojedynczego utworu to
niecałe 40 dolarów. Cena jest ta sama dla wszystkich
utworów, ale co jakiś czas pojawiają się obniżki. Pojedyncze
efekty dźwiękowe to koszt niecąłych 3$.
W przypadku abonamentu za 16,67$ miesięcznie (płatne z
góry za cały rok 199$) otrzymujesz dostęp do bazy ponad 70
000 utworów, które możesz używać np. w social mediach.
Warunki licencyjne i rodzaje abonamentów zmieniają się
dosyć często (od czasu napisania tego ebooka do jego
publikacji 3 razy), warto więc śledzić na bieżąco ofertę na
stronie: https://stockmusic.net/pricing
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AUDIONETWORK.COM

Jest to profesjonalna baza z ogromną ilością muzyki
najwyższej jakości (blisko 150 000 utworów ponad 1000
kompozytorów). Korzystałem z niej już ponad 10 lat temu,
gdy pracowałem we wrocławskim ATM System, gdzie
zajmowałem się montażem making-ofów ze “Świata
według kiepskich” i “Pierwszej Miłości”. Od tego czasu, kiedy
tylko jest taka możliwość, właśnie tutaj kupuję podkłady
muzyczne do różnych produkcji. Świetna wyszukiwarka i
spory wybór opcji poszczególnych utworów (np. krótsze i
dłuższe wersje, opcje z wokalem i instrumentalne itd.). W
przypadku tej bazy możesz kupić pojedyncze utwory, ceny
zależą od rodzaju licencji, ale są dosyć wysokie w przypadku
utworów do reklam. Koszt jednej piosenki to 8,99 euro w
przypadku użytku prywatnego (np. jako podkład muzyczny
do filmu z wakacji) i 79 euro, jeśli utwór chcesz użyć w
produkcji Twojej firmy. W przypadku reklamy na social
media, w telewizji itp. - ceny są już znacznie wyższe.
Aktualny cennik znajduje się na stronie:
https://www.audionetwork.com/music-licensing
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ARTLIST.IO

O jakości muzyki z Artlist może świadczyć to, że często
zdarza mi się uruchomić playlistę na stronie w
poszukiwaniu podkładu muzycznego np. do reklamy, a po
jego znalezieniu zapominam się i słucham kolejnych
utworów dalej.
Baza ta w mojej opinii zrewolucjonizowała rynek. Oferuje
ogromną liczbę różnorodnych utworów wysokiej jakości.
Najważniejszą jednak cechą tej bazy jest to, że po
wykupieniu abonamentu za 199$ rocznie, otrzymujesz
licencję na utwory, która pokrywa… wszystko. Nie ma
znaczenia, czy realizujesz wideo do internetu, czy do
ogólnopolskiej telewizji. Z tej bazy korzystam przy wielu
produkcjach i praktycznie przy wszystkich budżetowych
realizacjach tworzonych na potrzeby telewizji. Można
również wykupić licencję na same efekty dźwiękowe (SFX)
za 149$ rocznie lub pakiet Muzyka+SFX za 299$ rocznie.
Aktualny cennik planów abonamentowych poniżej:
https://artlist.io/page/pricing
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AUDIONAUTIX.COM

Baza darmowej muzyki z dość sporym wyborem utworów.
Szata graficzna nie jest zachęcająca, ale za to muzyka jest
na niezłym poziomie jak na darmową bazę. Utwory możesz
używać nieodpłatnie, zarówno w prywatnych, jak i
komercyjnych projektach. Jedynym warunkiem jest
podanie w materiale informacji o autorze muzyki.
Dokładniejszy opis licencji znajduje się pod tym linkiem:
https://audionautix.com/creative-commons-music
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INCOMPETECH.FILMMUSIC.IO

Spora baza muzyki, zarówno płatnej jak i darmowej. Możesz
używać utworów z bazy za darmo, jeśli podpiszesz autora
muzyki w materiale wideo. Jeśli nie chcesz tego robić każdy z utworów możesz nabyć za 20 euro.
W bazie znajdują się również utwory PREMIUM - to sami
twórcy decydują, które z nich są ich zdaniem wyjątkowe.
Utworów tych nie można używać za darmo nawet podając
autora. Można natomiast wykupić prawa do ich użycia tutaj jednak cena i licencja są różne, w zależności od
utworu.
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BENSOUND.COM

Na stronie znajdziesz sporo utworów, które możesz użyć za
darmo w niektórych projektach komercyjnych, pod
warunkiem podania informacji o autorze. Jest również
możliwość wykupienia licencji na poszczególne utwory (3465 euro za utwór) lub na całą bazę (koszt subskrypcji to 139
euro na rok).
Dokładny opis licencji w różnych opcjach pod tym linkiem:
https://www.bensound.com/licensing
Cennik subskrypcji z opisem licencji:
https://www.bensound.com/music-subscription-youtubevideos
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JOSHWOODWARD.COM

Autor strony umożliwia ściąganie utworów całkowicie za
darmo, zarówno do projektów prywatnych, jak i
komercyjnych, pod warunkiem podania autora muzyki w
wideo. Jeśli nie chcesz lub nie masz takiej możliwości możesz wykupić licencję na poszczególne utwory za 30$ za
utwór.
Jest też możliwość wykupienia dostępu do całej bazy
(ponad 200 utworów) za jednorazową opłatą 300$.
Dodatjkowo autor za opłatą 40$ oferuje możliwość
pobrania wszystkich utworów w postaci kilku plików ZIP
(nie musiby pobierać wtedy pojedynczo ponad 200 plików
muzycznych). W pakiecie tym znajdują się pliki w formacie
MP3 i FLAC (bezstratny format plików muzycznych),
dodatkowe wersje utworów (15, 30 i 60 sekundowe) oraz
wersje instrumentalne.
Odpowiedź
na
większość
pytań
związanych
z
użytkowaniem utworów czy ich licencją można znaleść na
stronie FAQ w linku poniżej:
https://www.joshwoodward.com/faq
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DIG.CCMIXTER.ORG

W bazie znajdziesz utwory użyte już w w ponad milionie
materiałów wideo i gier. Z muzyki można korzystać
nieodpłatnie. Baza jest spora (kilkanaście tysięcy utworów),
jest więc w czym wybierać.
Należy jednak zwrócić uwagę
na rodzaj licencji. Po
kliknięciu w tytuł danego utworu możemy to łatwo
sprawdzić. Niektóre utwory są na licencji pozwalającej na
użytek komercyjny, inne pozwalają na użycie jedynie w
projektach
niekomercyjnych.
W
obu
przypadkach
wymagane jest podanie autora muzyki. Jest jednak jeszcze
trzecia licencja, całkowicie otwarta, która pozwala na
używanie utworów bez ograniczeń i podawania autora.
Dokładniejszy opis licencji można znaleźć na stronie:
http://dig.ccmixter.org/licenses
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MOBYGRATIS.COM

Strona stworzona przez Moby’iego - amerykańskiego DJa i
producenta muzycznego. Można powiedzieć, że baza ta to
to prezent artysty dla innych artystów. Moby udostępnił dla
twórców wideo 200 utworów. Można je używać bezpłatnie
w niekomercyjnych produkcjach filmowych. Jedynym
wymogiem jest umieszczenie informacji o pochodzeniu
utworu w naszym projekcie.
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NIEZNANI MUZYCY

Tworząc artystyczne, niekomercyjne projekty filmowe
wielokrotnie przekonałem się o tym, że zamiast korzystać z
baz muzyki, warto poszukać kontaktu do lokalnych, mniej
znanych zespołów czy muzyków. Wielu z nich tworzy
naprawdę rewelacyjne utwory. Przy odrobinie szczęścia udostępnią swoje utwory w zamian za informację w
napisach końcowych. Jeśli Twój film odniesie sukces na
festiwalach - jest to świetny sposób na promocję nie tylko
dla Ciebie, ale również dla muzyków, którzy zdecydowali się
wesprzeć swoim talentem Twój projekt.
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PODSUMOWANIE

Szukanie odpowiedniej muzyki do wideo może zająć
naprawdę sporo czasu. Serwisów internetowych, zarówno z
darmowymi utworami do filmów, jak i płatną muzyką, jest
bardzo wiele. Warto jednak poświęcić czas na odpowiedni
research, aby znaleźć idealny podkład muzyczny do Twojej
produkcji. Niejednokrotnie podczas prac nad filmami czy
reklamami przekonałem się o tym, że muzyka to właśnie ta
"kropka nad i" produkcji - coś, co nadaje całości pracy
odpowiedni ton i nastrój. Warto więc poświęcić czas na
dobór odpowiedniego podkładu muzycznego.
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Janusz Pietroszek - reżyser, operator, montażysta oraz fotograf. Autor
książki "Wideo reklamowe na social media". Filmem i fotografią
zajmuje się od 2005 roku. Ukończył studia dziennikarskie na
Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie wykłada przedmioty związane
z wideo marketingiem i produkcją filmową. Współpracuje również
z Institute for IDEA na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie.
Założyciel studia filmowego Vireo Media, specjalizującego się w
tworzeniu filmowych materiałów reklamowych, e-learningowych oraz
content marketingowych. Autor podcastu "Zdanie w onlajnie",
współzałożyciel grupy filmowej "Drobne Poprawki". Miłośnik filmu,
fotografii i podroży.
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