
• Februárban ismét Budapest lesz a dalszerzés fővárosa 

• DEX-belépőt karácsonyra? Igen! December 31-ig „early bird” áron vásárolhatók 

jegyek. Lepje meg dalszerzéssel foglalkozó ismerőseit DEX-jeggyel!   

 

Kedves Szerzőnk!  

Az első, nagy sikerű, telt házas Dalszerző Expo után még gazdagabb programmal, immár két 

napon át tart majd az Artisjus szakmai rendezvénye. Az Európában egyedülálló DEX nyit a 

régió országai felé, nemcsak a pályájuk elején járó, hanem sikeres dalszerzők számára is 

gyakorlati tudást, tapasztalatokat és kapcsolatépítési lehetőségeket kínál – többek között 

szakmai előadások, workshopok, a nyitott stúdiót és a dalszerzés folyamatát bemutató 

programokkal. 

Mikor? 2019. február 18–19-én. 

Hol? Budapest Music Center, 1093 Budapest, Mátyás utca 8. 

Az eseményre kedvezményes áron jegyet vásárolni december 31-ig van lehetőség! 

 

Program és előadók 

A dalszerzőknek szóló szakmai program iránti igényt jól mutatta a 2018-as Dalszerző Expo. 

Emiatt a 2019-ben már kétnapos rendezvényen több mint 40 különböző program közül 

választhatnak az érdeklődők. Lesz beszélgetés többek között Dés Lászlóval és Caramellel, 

valamint workshopok a következő témákban: zene- és dalszövegírás (angol nyelven is), 

alkalmazott zeneszerzés, a szerzői munka jogi és technikai háttere. Szakos Krisztián újabb 

dalon mutatja be műhelytitkait, és a Nyitott stúdió is megismétlődik: két napon át figyelhetjük, 

hogyan épül fel egy dal az első ötlettől a kész masterig. Iamyank most Jónás Verával és a 

cseh Thom Artway énekes-dalszerzővel fog dolgozni. 

Újszerű program lesz az Így épül a dal: egy dal elkészítésének folyamatát, a közben felmerülő 

döntéseket mutatják be négy különböző műfajban a felkért előadók: pop – Margaret Island, 

rock – Apey & the Pea, jazz – Wolf Péter, szimfonikus, nagyzenekari hangszerelés – Pejtsik 

Péter. 

A Dalszerző Expón a legnevesebb magyar szerzők mellett külföldi szakemberek is tartanak 

előadásokat, workshopokat, így a DEX 2019 előadói között köszönthetjük a francia születésű, 

Londonban élő szerző-producert, Will Simms-t, akinek első megjelent dala, a Ruben Bonellel 

közös 4 Ever Happy a spanyol top 10-be jutott, azóta pedig a K-Pop világában aratja sikerekeit. 

Harald Hanisch Ausztria egyik legsikeresebb dalszerző-producere, aki a német nyelvterület 

egyik legjelentősebb dalszerzője, a bécsi Zeneakadémia könnyűzenei intézetének tanáraként 

zeneszerzést és szövegírást oktat, ezenkívül számos mesterkurzust szokott tartani. Az Osztrák 

Zeneszerzők Szövetségének alelnöke, a pop-rock szakosztály vezetője. 

https://bmc.hu/
http://expo.dalszerzo.hu/tickets.html


Ken Chong szingapúri zeneszerző-producer egyaránt ír alkalmazott zenét és popdalokat. Több 

játékfilmen dolgozott a horrortól a vígjátékig, valamint olyan tévéadók műsoraihoz írt zenét, 

mint a National Geographic és a BBC. Reklámzenét is ír, valamint német és amerikai 

zeneműkiadóknak is dolgozik library music szerzőként, a szingapúri FM Pop Music Schoolban 

dalszerzést oktat. 

Szeptember elején indult el a DEX új honlapja, melyen már megtalálható a 2019. évi külföldi 

és magyar előadók folyamatosan bővülő listája! Látogasson el az oldalra és tekintse meg, hogy 

kiknek az előadásai, workshopjai közül válogathat majd februárban! Az előadásokról februárig 

folyamatosan fogunk megosztani információkat a honlapon, valamint a DEX Dalszerző Expo 

Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/dalszerzoexpo/). 

  

Közvetlenül az Expo után kezdődik a svéd szervezésű Budapest Songwriting Camp, ahol a 

kiválasztott nyolc magyar résztvevő külföldi szerzőkkel dolgozik, többek között Szingapúrból, 

Mexikóból, Írországból, Németországból és az Egyesült Államokból. 

  

Idézze fel a legjobb DEX-pillanatokat!   

Kíváncsi, hogy milyen volt az első DEX? Szeretné felidézni a legjobb pillanatokat? Nem jutott 

el valamelyik előadásra? Kövesse az Artisjus Youtube-csatornáját, ahová folyamatosan töltjük 

fel a 2018-as Dalszerző Expo előadásainak részleteit. 

Ilyen volt a DEX 2018-ban - összefoglaló videó: https://youtu.be/mdCGT1eErfU 

Playlist az előadások részleteiből: https://bit.ly/2OMeemo   

Jegyvásárlás: http://expo.dalszerzo.hu/tickets.html 

http://expo.dalszerzo.hu/ 

2019-ben is várjuk szeretettel a DEX-en! 

  

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

mailre „leiratkozom” szöveggel. 

  

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 

www.facebook.com/artisjus.hu 

http://dalszerzo.hu/ 
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