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Kedves Szerző! 

Decemberi pályázati eredmények – Cseh Tamás Program 

Néhány napja derült ki, hogy a Cseh Tamás Programban kik nyertek el támogatást pályakezdők 

élőzenei fellépésére (előzenekarként), rádiós-televízós zenei műsorokra valamint könnyűzenei és 

jazz klubokban koncertek szervezésére. Az eredmények a Nemzeti Kulturális Alapjának honlapján 

bárki számára elérhetőek. 

 Az előzenekari támogatásra főzenekarok pályázhattak, amelyek vállalják, hogy az általuk választott 

előzenekar(oka)t legalább tíz koncertre magukkal viszik. November 13-ig lehetett pályázni a 80 milliós 

keretösszegből maximum 4-4 millió forintra. A „főzenekarok”, illetve menedzsmentjük pályázhatott, 

azonban az elnyert összeg minimum 70 százaléka az előzenekar költségeit kell, hogy fedezze. 

Legalább 10, egyenként minimum 20-20 perces előzenekari fellépést kell vállalni, a koncertek 

legalább fele belépődíjas kell, hogy legyen. A 2015. augusztus 31-ig lebonyolítandó programb an 

lehetnek fesztiválfellépések is. 

A zenei műsorok támogatása két részből áll. Nem országos lefedettségű rádiók, tévék november 13-

ig pályázhattak  a 80 milliós keretösszegből maximum 4-4 millió forintra. Ebből már létező vagy 

ezután elindítandó, elsősorban magyar könnyűzenével foglalkozó műsorok költségeit fizethetik. A 

heti minimum 20 perces (tévé) vagy 1 órás (rádió) műsorokban legalább 50 százaléknyi időt a 

Programhoz kapcsolódó zenei anyagokra, információkra kell szánni. 

November 10-ig lehetett pályázni az NKA honlapján a 60 milliós keretösszegből 2-2 millióra, 

koncertszervezésre. Az elnyert támogatásból kizárólag élőzenei és belépődíjas koncerteket lehet 

tartani, legalább nyolcat, nem a klubbal azonos megyéből származó fellépővel, 2015. május 31-ig. A 

pályázat célja, hogy a fővároson kívül minden megyében legalább egy, élőzenei koncerthelyszínként 

működő klub tartósan tudjon működni. 

A támogatás forrása az Artisjus által beszedett üres hordozó díjak negyede, amelyet egy 

törvénymódosítás következtében a közös jogkezelő átutal az NKA-nak. A Cseh Tamás Program teljes 

egészében a szerzőktől, előadóktól és kiadóktól elvont üreshordozó díj negyedéből működik - tehát 

nem adóbevételből származó közpénzből. 

NYERTESEK LISTÁJA (a kategóriák egymás alatt találhatóak): http://tinyurl.com/kaclvfp  

Átfogó írásunk a Programról itt: http://tinyurl.com/lpwfgts  

Az eredményekről a Quimby menedzserével is beszéltünk, a cikk itt: http://tinyurl.com/ksegdya  

 

Évzáró IZÉ MA ESTE. Témánk: Cseh Tamás Program! 

Hamarosan kiírják a CST Program következő pályázatát, miközben már kihirdették az első kör 

nyerteseit. Egy zsűritagtól megtudjuk, hogyan érdemes pályázni, felkészülni, milyen dalt érdemes 

vinni a meghallgatásra. Kiderül, mire lehet elég az elnyert támogatás. Egy nyertes pedig a saját 

tapasztalatait osztja majd meg a pályázástól a meghallgatásig. Horváth Gergő ezúttal Lukács Lacit, a 

Tankcsapda frontemberét faggatja a negyedévszázados együttes legjobb pillanatairól, a kezdetektől 



mostanáig. December végén a Sex Actionnel közösen lép majd színpadra a csapat Debrecenben – épp 

ott, ahol Tankcsapda néven első koncertjüket adták 1989-ben, a rendszerváltás előtt egy héttel.  

A belépés ingyenes! 

Ma este az Akvárium Klubban! Részletek: http://www.facebook.com/events/748890931870185/  

Friss termés a Dal+Szerző blogon 
 
Megérné gondozni a magyar zene brandjét – a budapesti Womex hátteréről http://tinyurl.com/mzbzv8q  
Használhatom ezt a számot a videómban? http://tinyurl.com/pc4gvmo  
Soha egyetlen zenész nem keresett annyit, mint Dr. Dre http://tinyurl.com/kwmse6c  
Leginkább énekesnőket nézett a világ a YouTube-on http://tinyurl.com/q7ceotm 
Kelemen Kabátbant és Halott Pénzt hallgattunk ősszel –TOPLISTÁK http://tinyurl.com/qy3z2yj  
Így kell a rajongókkal finanszíroztatni egy projektet http://tinyurl.com/n44e72g 
A nyugati zenészek nagyobb szabadságot hagynak – Tokay Péter a külföldieknek forgatott klipekről 
http://tinyurl.com/lurarzy  
A kultúra a helyi, fiatal munkaerőt vonzza http://tinyurl.com/muqp5fb  
Új front az illegális letöltések elleni jogi csatában http://tinyurl.com/lbcdfty  
Legalább félmillió dollár befuttatni egy új előadót. Ki fektet be ennyit? http://tinyurl.com/lcb7tz4  
 

Üdvözlettel:  

Artisjus Kommunikáció 

http://dalszerzo.wordpress.com/ 

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

http://twitter.com/DalSzerzo  

 


