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Dalszerzők Éjszakája most szombaton!
Szombaton az Artisjus beköltözik a budapesti Iparművészeti Múzeumba. Játékokkal, különleges
énekórával és slam poetry tárlatvezetéssel visszük el a zene és a dalszerzés örömét a látogatóknak a
Múzeumok Éjszakáján. Óránként tartunk Rendhagyó Énekórát Temesi Bertalan vezetésével, a
földszinti Bringológia kiállításon pedig különleges tárlatvezetésben lehet része mindenkinek:
Nagygyörgy Zoltán slammer fogja kalauzolni az érdeklődőket. Időpont: 2016. június 25. szombat, 17
órától. A Múzeumok Éjszakájára idén a felnőtt belépő 1500 Ft, amellyel az összes résztvevő múzeum
látogatható.
Csatlakozás és részletek a Facebookon: http://tinyurl.com/hrqqpdt

Dal+Szerző Playlist – ELINDULT!
A Zene Ünnepén, azaz a mai napon elindult az Artisjus új projektje, a Dal+Szerző Playlist. Kéthetente
jelentkező összeállításunk az új magyar zenéket, szerzőket, előadókat mutatja be. Elsősorban
azoknak szól, akiket érdekel a magyar zene, szeretnének képben lenni, de nem napi szinten nem
követik a szaklapokat, zenei műsorokat; ám annál többre vágynak, mint hogy a rádióban hallják az
aktuális slágereket, gyakran az előadó nevéről sem értesülve. A válogatások nem csak egyszerű
playlistek - tartalmaznak minden előadóról és dalról egy rövid leírást is. Célunk, hogy a zenei alkotók,
a szerzők szerepére is felhívjuk a figyelmet, ezért minden zeneszámnál feltüntettük a zeneszerzőket
és szövegírókat.
Dal+Szerző Playlist (bővebb leírás, és az eddig megjelent listák): http://tinyurl.com/zk9cxsc
Dalpályázat ’56
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a Kőbányai Önkormányzat
pályázatot hirdet olyan dalok megírására (és előadására), amelyek a forradalom kőbányai
vonatkozásairól szólnak. Stílus szerinti megkötés nincs, de lényeges, hogy magyar nyelvű alkotásokkal
pályázzanak a szerzők, és teljesen új, korábban nyilvánosságra nem hozott dalt küldjenek be. Minden
jelentkező legfeljebb három zeneművel pályázhat. Az első három helyezett pénzjutalomban részesül,
a nyertes 600 ezer forintot vihet haza. Benyújtási határidő: 2016. 08. 31. Jelentkezés módja:
jelentkezési lap kitöltésével (melyet emailes kérésre továbbítunk) valamint hang –vagy
videófelvétellel.

Június a Cseh Tamás Programmal
Június 21-én a Zene Ünnepe keretében ad ingyenes koncertet több mint 50 zenekar, köztük a CSTP
együttesei a Várkert Bazárban felállított akusztikus színpadokon. Június 22-én a Ludwig Múzeum első
emeleti rendezvénytermében kerül sor az Időtlen hangok című rocktörténeti konferenciára, melyen az
idén hetvenedik születésnapjukat ünneplő hazai rock-ikonok előtt tisztelegnek az előadók. Június 23án a Várkert Bazárban a CSTP Jogdíjfizetést ösztönző Alprogramja keretében rendeznek konferenciát

A zene lehetőségei - filmek, reklámok, streaming és export címmel. Június 25-én pedig a Múzeumok
Éjszakája programsorozatához csatlakozva zenélnek majd CSTP-s zenekarok a Várkert Bazárban.
Minden CSTP program egy helyen: http://tinyurl.com/ju7q9v9
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