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Üzlet-e az irodalom? – Beszélgetés a Várkert Bazárban
Csütörtök délután Lackfi János Pénz az irodalmi alkotásokban címmel tart előadást a Várkert
Bazárban. Ezután a Képmás magazin főszerkesztője beszélget a költővel és dr. Tóth Péter
Benjaminnal, az Artisjus stratégiai és kommunikációs igazgatójával. A szervezők célja az eseménnyel
az, „hogy korunk annyit használt, de talán sokszor nem a helyén kezelt fogalmát, a pénzt körbejárják
és szakértőkkel, ismert emberekkel, művészekkel próbálják helyre tenni szerepét az életünkben”.
Arra a kérdésre próbálnak választ találni, hogyan teremthetünk a pénzből valódi értéket. A
rendezvényen ingyenes a részvétel, de regisztrációhoz kötött.
Részletek, regisztráció: http://tinyurl.com/gl8owqc

Már csak egy hét van az NKA-pályázatok benyújtására
Október 6-ig lehet beküldeni a pályázatokat a Nemzeti Kulturális Alaphoz könnyűzenei témáiban. Az
alkotói munkát és könnyűzenei projekteket támogat az NKA az őszi kiírásokban, így például
koncertszervezésre, hang- és képanyag készítésére, külföldi fellépésre is igényelhető támogatás.
Ezúttal majdnem háromszor annyi pénzt tervez elosztani a Kollégium, mint tavasszal: 368 millió
forint a keretösszeg; májusban 122 millió volt. A nevezési díj kétszerese a korábbinak, immár
10 000 Ft-ba kerül egy pályázatot benyújtani az NKA-hoz. Már komolyzenei témákban is kiírták a
pályázatokat, erről a komolyzenei alkotókat külön is értesítjük.

Könnyűzenei témák, pályázati kiírások: http://tinyurl.com/hv6yvz3
FRISS! Komolyzenei témák, pályázati kiírások: http://tinyurl.com/zekgp86

Egy hét múlva Budapest Music Expo
Október 7-től 9-ig rendezik meg idén a régió legnagyobb nemzetközi zenei és audiovizuális kiállítását,
a Budapest Music Expót. A helyszín változik, ezúttal a Hungexpóra várják a zenészeket, a
zenekedvelőket, a hangtechnika szerelmeseit a szervezők három napon át. Több száz élőzenei
rendezvény és a világ szinte összes, jelentős zenei márkája várja a látogatókat. Az Artisjus standjára
meghívjuk a zenei alkotókat is, hogy helyben intézhessék jogdíjas ügyeiket, feltehessék kérdéseiket,
és vendégünk legyenek egy frissítőre. Vasárnap délben pedig „fellibbentjük a függönyt”:
megmutatjuk a csendes csarnok színpadán, milyen lesz a koncertek online bejelentésének új
rendszere.
Részletek: http://tinyurl.com/jkkgst7

Új zenei díj: Szikra

A Szikra-díj az első hazai keresztény könnyűzenei díj, ami összefogásban (felekezetközi úton),
szigorúan szakmai keretek között valósul meg. Célja a minőségi zene elismerése, a zenészek
motiválása. A zsűri tagjai a magyar zeneipar ismert figurái: Horváth Gergely, Mező Misi, Bolyki
György, Pajor Tamás, Gerendás Dani, Dj Revolution, Jackie Patillo bírálják majd el a beérkező
nevezéseket. 5000 Ft a jelentkezés díja kategóriánként. A szabályzat szerint a nevezés feltételei közé
tartozik többek között az is, hogy a benevezett dalok szövege ne mondjon ellent a Biblia szövegének,
és a pályázó keresztény legyen, valamint ezt nyilvánosan vállalja is. A díjazottak részére fejlődési
lehetőséget és fellépési lehetőségeket biztosítanak majd - a szervezők tájékoztatása szerint. Nevezés
a díj honlapján, a határidő szeptember 30.
A Szikra-díj honlapja: www.szikradij.hu
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Hol érdemes koncertet reklámozni? (A Facebookon) http://tinyurl.com/zuy27zv
Nem volt jó nyara az új magyar zenéknek – 2016. nyári toplisták http://tinyurl.com/z5o3kmf
Az online rádiónak a mobilozókra kell gondolnia, és elszakadni a rádiós műsorbeosztástól
http://tinyurl.com/jupn4zk
Az EU első lépése, hogy véget vessen a tech-óriások ingyenebédjének http://tinyurl.com/hwk2dmy
Négy magyar zenekar és 22 zeneipari szakember megy a Reeperbahn showcase fesztiválra
http://tinyurl.com/hst5lcr
Nem a fájlcsere a fő kalózkodási mód, a fiatalok harmada fizet a streamért – IFPI-felmérés
http://tinyurl.com/j894v4w
Dal+Szerző Playlist #10: Egymillióval támogatott zenekarok http://tinyurl.com/hd27df8
Közösségi finanszírozás: aktívabb lesz a Kickstarter http://tinyurl.com/hl5874d
Háromszor annyi pénzt ad az NKA a könnyűzenének, mint tavasszal http://tinyurl.com/zd9bzy5
Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre
„leiratkozom” szöveggel.
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