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Kedves Szerző! 
 
Cseh Tamás program – Előzenekarok felléptetése (Új pályázat) 

Nem sokkal azután, hogy közzétették a vidéki kluboknak szóló támogatás felhívását, a Nemzeti 

Kulturális Alap újabb nyílt pályázatokat hirdetett meg. A fiatal, kezdő előadóknak szóló kiírásban nem 

maguk a pályakezdők, hanem az ilyen előadókat koncertjeiken, turnéjukon előzenekarként felléptető 

zenekarok, koncertszervezők pályázhatnak. Legalább tíz előzenekari fellépést kell biztosítani, 

egyenként minimum 20 perc játékidővel; a támogatott koncertek minimum 50 százaléka belépődíjas 

kell, hogy legyen. Az igényelhető támogatás maximum 4 millió forint, ebből legalább 70 százaléknak 

az előzenekar költségeit kell fedeznie (tiszteletdíjak, jogdíjak, utazási, szállítási és szállásköltségek).  

A programban megjelent összes felhívás forrása az üres adathordozó díjakból elvont 25%-os rész, 

amelyet az Artisjus szed be. 

Részletes pályázati kiírás, határidők: http://tinyurl.com/le2ocxh  

Cseh Tamás program – Rádiós, televíziós könnyűzenei műsorok (Új pályázat) 

Az egyik új kiírás alapján már működő és újonnan induló műsorokkal is lehet pályázni támogatásra. A 

rádiók esetében heti minimum 1 óra, a tévék esetében heti minimum 20 perces műsoridőt kell 

vállalni, amelyben elsősorban magyar könnyűzenéről van szó. A műsoridő 50 százalékában kell 

közreadni a Cseh Tamás Programhoz kapcsolódó információkat, zenei anyagokat; minimum 20 

százalék beszélgetésnek kell lennie a műsorokban. Egy-egy pályázó maximum 4 millió forint 

támogatást igényelhet. A kiírás szerint a cél az, hogy megyénként, illetve a fővárosban maximum két-

két médium részesüljön támogatásban, az országos lefedettség érdekében. 

Részletes pályázati kiírás, határidők: http://tinyurl.com/pvgdenx  

ÚJ! Artisjus-füzetek 

Legújabb kiadványainkban választ adunk azokra a kérdésekre, amelyekkel a szerzők nap mint nap 

felkeresnek minket. Röviden és átláthatóan rendszereztünk olyan információkat, amelyekkel előbb-

utóbb minden zenei alkotó találkozni fog pályája során. A füzetek az idei Budapest Music Expón 

debütáltak nagy sikerrel, azóta pedig ingyen elvihetőek a Szerzői Ügyfélszolgálatról - és a blogunkról 

is elérhetőek. A sorozatot folytatjuk, többek között a jogdíjak felosztásáról szóló kiadvánnyal.  

Első lépések az Artisjusnál http://tinyurl.com/kjrgxog  

A zenei átdolgozásokról http://tinyurl.com/q7dcyjc  

Szerzői Információs Rendszer http://tinyurl.com/m7v3ba6  

Tények az Artisjusról http://tinyurl.com/njly6xk  

Megjelent! Inspiratív Zenei Ébresztő – „A könyv” 

Az Artisjus egy új, könnyen áttekinthető zeneipari kézikönyvet publikált. Az első tíz IZÉ-nek 1150 

látogatója volt, és ennél sokkal többen nézték a beszélgetésekről készült képeket, videókat és 

cikkeket. Havonta jelentkező rendezvényünkön a szórakoztató élő interjúkat minden alkalommal 

követte egy zeneipari kerekasztal. Ez a most publikált kézikönyv a legfontosabb gondolatokat 

rendszerezi és foglalja össze. Akár lemaradt, akár felelevenítené a legfontosabb részeket, érdemes 



letöltenie a kézikönyvet – amelyet a zeneipar kulcsfiguráinak tapasztalataiból szőttünk. A 

rendezvények folytatódnak az Akvárium Klubban, a részletekért érdemes Facebook oldalunkat 

követni.  

A könyv itt érhető el: http://tinyurl.com/kyjpjhl  

Támogatások szociális alapon – Eredmények 

Az Artisjus Zenei Alapítvány idén is elbírálta a szociális támogatásra benyújtott pályázatokat. A 
szerzők nyugdíjkiegészítésre és rászorultsági alapon kapható támogatásra pályázhattak szeptember 
végéig. Az eredmények már megtekinthetők az alapítvány weboldalán, külön linken a komolyzenei és 
külön linken a könnyűzenei szerzők listája. Az oldalon a Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú 
pályázatra és a Nyugdíjkiegészítő szociális támogatásra című fejezetek alatt lévő linkeken érhető el a 
nyertesek listája. A támogatások egyszeri, azaz nem rendszeres (pl. havi) juttatások.  
Nyertesek listája: http://tinyurl.com/mpgx27z  

További NKA zenei pályázatok – Meghívásos (nem nyílt) pályázatok 

Az NKA az elmúlt napokban közzétett olyan pályázati felhívásokat is, amelyekre csak egy adott 

intézmény jelentkezhet.  

- A Kodály Zoltán zeneművészeti ösztöndíj történetének feldolgozása és kiadvány készítése. 

Pályázó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Zenetudományi Intézet. Keretösszeg: 1,5 millió forint.  

-  29. „Zene határok nélkül” nemzetközi muzsikustábor megrendezése. Pályázó: Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

Keretösszeg: 3,5 millió forint.  

- A Cseh Tamás Program Alprogramjaihoz kapcsolódó célok megvalósítása, kapcsolódó 

kiadvány elkészítése, megjelentetése. Pályázó: Design Terminál Nemzeti Kreatívipari 

Központ. Keretösszeg: 100 millió forint (évente, 2016-ig) 

A blog friss termése 

Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért mentem és csináltam – Bodnár Réka, Palya Bea menedzsere 
http://tinyurl.com/o5zg8qp  
Először lett nyereséges a Spotify http://tinyurl.com/n4zxjxq  
Rádiók & Televíziók – Mennyit ér a dalod http://tinyurl.com/laj6r7w  
Magyar Zeneipari Jelentés 2014 http://tinyurl.com/ka895t9  
Bono bocsánatot kért a U2-lemez terjesztési módja miatt http://tinyurl.com/mh2ysg4  
 

Üdvözlettel:  

Artisjus Kommunikáció 

http://dalszerzo.wordpress.com/ 

http://www.facebook.com/artisjus.hu  

 


