Most lehet pályázni külföldi fellépés támogatására
A Cseh Tamás Programban január 26-ig jelentkezhetnek olyan könnyűzenét, jazzt vagy világzenét
játszó magyar előadók, akik külföldi fellépésükhöz támogatást nyernének. Vendégszereplésre,
koncertre, koncertsorozatra, turnéra is igényelhetnek a jelentkezők pályázati pénzt, fellépésenként
600 ezer forintot. Az NKA összesen 100 millió forinttal támogatja a pályázat keretében a magyar
élőzene nemzetközi érvényesülését. Szintén decemberben jelent meg a CsTP két másik pályázata: az
egyik ezek közül könnyűzenével foglalkozó online és nyomtatott médiumoknak szól, a másik pedig
koncerthelyszíneknek. Utóbbiak koncertek szervezésére pályázhatnak koncertenként 250 ezer
forintot, pályázatonként összesen 2 millió forintot. Mindhárom témában január 26-ig lehet
benyújtani pályázatokat.
Pályázati kiírások: http://www.nka.hu/palyaztatas/cstp_id

Szünetel a SZIR és az ügyfélszolgálat is december végén
A Szerzői Információs Rendszer december 27. és december 31. között nem lesz elérhető, mert ebben
az időszakban karbantartási munkákat végzünk. Aki az év végére tervezte a művei online
bejelentését, az december 26-ig tudja megtenni, utána majd csak az újévben lesz elérhető a SZIR.
Nem csak az online műbejelentés fog szünetelni az év utolsó hetén, a Szerzői Ügyfélszolgálat is zárva
tart ebben az időszakban. Karácsony előtt még december 23. péntek 14 óráig fogadja az
érdeklődőket ügyfélszolgálatunk, ezután már csak jövőre, 2017. január 2-án leszünk újra elérhetőek.

A zeneipar TOP10 híre decemberből
Szabadon felhasználható a Happy Birthday január 1-től http://tinyurl.com/j25oboz
Nő a digitális zenefogyasztás, de a magyar zenész elsősorban gázsiból és jogdíjból él
http://tinyurl.com/jts3dfs
A major kiadók nem tudnak mit kezdeni a rockzenével http://tinyurl.com/j7j7n2q
Törvénnyel próbálják letörni az online jegyüzéreket http://tinyurl.com/zr3g2jz
Maradhat minden mix a Soundcloudon? Nem ilyen egyszerű! http://tinyurl.com/glhr5tk
Jövőre a szobák kihasználtsága is számít a szállodák zenei jogdíjainál http://tinyurl.com/jh4wvgg
Ma dalokat lehet befuttatni, zenészeket egyre nehezebb – a playlistek miatt
http://tinyurl.com/j9acb64
Halott Pénz éve volt ez a Deezeren http://tinyurl.com/h3ewfqs
Závodi Marcel nemzetközi dalszerző táborba ment a Zeneszöveg.hu támogatásával
http://tinyurl.com/zwnrz89
Még mindig a kiadók fektetnek a leginkább a zenébe az IFPI jelentése szerint
http://tinyurl.com/hw8gxge

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre
„leiratkozom” szöveggel.
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