
Feladó: kommunikacio@artisjus.com   

Tárgy: Elindult a jegyvásárlás az első Dalszerző Expóra! Extra kedvezmény az Artisjus szerzőinek 

 

Kedves Szerző! 

Örömmel és izgatottan osztjuk meg a hírt: külföldi zeneipari szakemberekkel és ismert magyar 

dalszerzőkkel jön Magyarország első, kifejezetten a dalszerzésről szóló expója, a DEX! Kapcsolatépítés 

külföldi és hazai szerzőkkel, szakmai fejlődés – ezekre is lesz lehetőség az eseményen. Böngészhető a 

program és elindult a jegyvásárlás is. 

Az Artisjus online rendszerébe regisztrált szerzők kivételes helyzetet élveznek: kedvezményes áron 

válthatnak jegyet az egész napos eseményre, ahol előadást tart majd például Bródy János, Dés László 

és Palya Bea. A külföldi előadók között lesz Niclas Molinder, aki korábban Lady Gagával dolgozott és 

Courtney Harrell, aki Mary J. Blige-nak írt több dalt. 

Program, jegyek, elérhetőség és minden információ a weboldalon: http://expo.dalszerzo.hu/   

Mikor? 2018. február 1-jén.  

Hol? A Budapest Music Centerben. A BMC nem csupán helyszín, az Artisjus partnereként vesz részt az 

esemény szervezésében.  

Mi a DEX és miért érdemes részt venni?  

Gyakorlati programok - workshopok, mesterkurzusok, előadások, sőt egyéni tanácsadás- keretében 

mélyíthetik el tudásukat a pályájuk elején járó alkotók és a már befutott dalszerzők egyaránt. 

Az Artisjus az expóval lehetőséget terem a kapcsolatépítésre, a fejlődésre - és arra, hogy ezek révén a 

dalszerzők akár nemzetközi sikereket is könnyebben elérjenek. 

Kikkel lehet itt találkozni?  

A Mary J. Blige-nek is író, amerikai Courtney Harrell dalszerző tart mesterkurzust, ugyanitt később 

Bródy János beszél saját dalai és dalszövegei születéséről. Egy másik helyszínen a YouTube-tól érkező 

szakértő abban segít a dalszerzőknek, hogyan tudják leginkább kihasználni a videó megosztó 

lehetőségeit. Ebonie Smith amerikai szerző az alkalmazott zeneszerzés egy különleges szeletébe 

avatja be a résztvevőket.  

Az Opus Jazz Clubban négyszemközt ad visszajelzést a jelentkezők zenéire egy tehetségkutatással 

foglalkozó svéd menedzser, Dina Mystris. Ugyanitt lesz egyéni tanácsadás különböző témákban. 

A fentieken kívül számos rangos előadó érkezik az eseményre, a neveik a programban láthatók.  

Tetszik Önnek a DEX ötlete? Segítene, támogatná az ügyet?  

Ha Ön szerint is fontos és hasznos kezdeményezés a DEX, kérjük, ossza meg az esemény hírét és 

Facebook linkjét! https://www.facebook.com/events/1344693772308302/  

 



DEX-belépőt karácsonyra? 

Igen! December 31-ig „early bird” áron vásárolhatók jegyek. Lepje meg dalszerzéssel foglalkozó 

ismerőseit DEX-jeggyel.  

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre 

„leiratkozom” szöveggel.  

Mindenkit várunk szeretettel!  

Üdvözlettel:  

Artisjus Kommunikáció 

www.facebook.com/artisjus.hu 

http://dalszerzo.hu/  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


