Már lehet nevezni a jövő évi Fonogramra
Elindult a jelentkezés, 2017. január 6-ig lehet nevezni a legismertebb magyar zenei díjra. A
jelentkezéshez nem feltétel, hogy az előadónak teljes albuma legyen, elegendő, ha 2015-ben vagy
2016-ban készített hangfelvétel(eke)t. Egy vagy több önálló hangfelvétel is nevezhető a díjra.
Ugyanakkor nem indulhatnak azok a dalok újra, amelyek az előző évben az öt jelölt közé kerültek.
Szintén kizárják a versenyből a 2015-nél korábban megjelent hangfelvételekből készített
válogatásalbumokat. Szerzői kiadásban megjelent dalok is indulhatnak a magyar zenei díjért, nem
csak a kiadók által gondozott hangfelvételek.
A díjról bővebben: http://www.fonogram.hu/a-dijrol
Itt lehet nevezni: http://www.fonogram.hu/nevezes

Mediadesign-díjas lett a Dal+Szerző
A Kreatív magazin Mediadesign díjjal ismerte el a Dal+Szerző WOMEX tematikájú, angol nyelvű
lapszámát. A Cimbalom Duóval a címlapján, a különkiadás bronz díjat nyert a nyomtatott sajtó egyik
kategóriájában (amelyben ezüst díjat igen, aranyat nem osztott ki a zsűri). Az angol nyelvű
különszámot azért készítettük 2015 októberében, hogy a budapesti WOMEX-re látogató 2500 külföldi
menedzser, booker, kiadó és újságíró még jobban megismerje a magyar világzenei előadókat elősegítve ezzel is nemzetközi ismertségüket és zenei karrierjüket. A díjat immár negyedik éve
osztotta ki a média szakma legelismertebb lapja, a Kreatív magazin, ezúttal összesen 18 pályázatot
díjaztak.

Ők kapták idén a Déry díjakat
Selyem Zsuzsa, Takáts Zoltán és Zoltán Gábor vehette át idén az immár 32 éves irodalmi díjat. Az
elismerés Déry Tibor özvegyének végakarata alapján jött létre, aki vagyonával az irodalmi élet
kimagasló alkotóit kívánta támogatni. A Déry-díj pénzjutalommal jár, ennek forrása a Déry-hagyaték,
beleértve a Déry-művek után keletkező jogdíjak összegét is. A díjat odaítélő kuratórium elnöke
Závada Pál, titkára az Artisjus főigazgatója, tagjai pedig Ilia Mihály, Keresztesi József, valamint Lator
László, aki a közelmúltban lemondott az alapítványnál betöltött tisztségéről.

A zeneipar legfontosabb 5 híre a Dalszerző blogon
1. A terület, ahol világhírűek a magyar zenekarok – Alpár Balázs a film- és játékzenék világáról
http://tinyurl.com/gp5ckve
2. Adókedvezmény támogatja az élőzenét szolgáltató éttermeket http://tinyurl.com/guzwklz
3. Mi vár a zeneiparra Donald Trump elnöksége alatt? http://tinyurl.com/zuhdnyl
4. A zenekar, ami ötször annyit keres a rajongók videóin, mint a sajátjain
http://tinyurl.com/j3c5hr8
5. Sok év óta először érdeklődnek a befektetők a zeneipar iránt http://tinyurl.com/jn93uep

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

Üdvözlettel:
Artisjus Kommunikáció
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http://dalszerzo.hu/

