
Kedves Szerzőnk! 

 

Itt az új Dal+Szerző magazin - már online is lapozható 

Megjelent! A Punnany Massiffal, Karácsony Jánossal, Huzella Péterrel jelentkezik a 

Dal+Szerző magazin téli száma. "Soha nem szerettük, hogy beskatulyáznak bennünket". 

Címlapunkon a 15 éves Punnany Massif, akik legújabb lemezükön valami újat - nyers és 

merészebb anyagot mutatnak be. Elmondásuk szerint elegük van abból, hogy egy befutott 

előadó "nem beszélhet" olyan témákról, melyek igazán fontos, meghatározó részei az 

életünknek. Február 18-19-én jön a kétnapos DEX. A második Dalszerző Expo még 

nemzetközibb lesz – az első előadónevek mellett az új programtípusokat is bemutatjuk a 

magazinban. Ezúttal a dalszerző táborokat vettük górcső alá a Zeneipar rovatban, a Jogi esetek 

oldalon pedig jogi elsősegélyt nyújtunk zenekaron belüli szakítás esetére. 

Az új lapszámmal kívánunk boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket! 

A téli Dal+Szerző ezen az oldalon érhető el: https://bit.ly/2Exwyxi 

 

Változás az Artisjus Küldöttgyűlésében 

Lerch István egészségi állapotára hivatkozva lemondott küldötti tisztségéről. Helyére a 

legutóbbi tisztújítás eredménye alapján a Könnyűzeneszerzői és Szövegírói tagosztályban 

megválasztott, sorban következő pótküldött, Fábri Péter került. Fábri Lerch István 

lemondásával automatikusan küldötté vált.  

A Küldöttgyűlés az Artisjus legfőbb szerve. A teljes tagság választja meg négyévente, 

tagcsoportonként. A jelenlegi névsor a 2015. decemberi választáson alakult ki. 

 

Tagértekezlet 

2018. november 27-én lezajlott az Artisjus éves Tagértekezlete. A Tagértekezleten 37 

egyesületi tag és 19 megbízó, azaz 56 fő vett részt. A délután folyamán a Tagértekezlet 

elfogadott és megvitatott napirendi pontjai a következők voltak: 

• Felosztási Szabályzat változásai 

• A zenefelhasználás piacai és a jogdíjtarifák újdonságai 

• Idei jogdíjkifizetések főbb statisztikái 

• Nemzetközi, EU-s és hazai policy fejlemények 

• Nyilvános kommunikációs kampányunk eredményei (#kösziadalt) 

• Kérdések és hozzászólások 

  

Zenetanári és előadói díjakat adtak át 

https://bit.ly/2Exwyxi


Tíz zenetanárt és tíz előadót díjazott az Artisjus komoly- és könnyűzenei kategóriákban 2018. 

december 17-én. Az egyesület ezzel a két új díjjal kíván köszönetet mondani a kortárs 

darabok elkötelezett terjesztőinek. A díjak pénzjutalommal járó szakmai elismerések, 

odaítélésükben a szervezet vezetősége dönt. 

Az Artisjus Zenetanári Díjával azokat a zenepedagógusokat jutalmazzák, akik pályafutásuk 

során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene terjesztésére és missziójuk, hogy a 

felnövekő muzsikusnemzedékek anyanyelvükként értsék a kortárs magyar zenét. 

Az Artisjus Előadóművészi Díjában azok az előadók részesülnek, akik művészeti 

tevékenységük során előtérbe helyezik a kortárs magyar darabokat, és küldetésüknek érzik, 

hogy minél szélesebb közönséghez juttassák el ezeket a zeneműveket.  

2018 díjazottjai a Facebook oldalunkon láthatóak: https://bit.ly/2A2zrmL 

  

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

emailre „leiratkozom” szöveggel. 

  

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 

www.facebook.com/artisjus.hu 

http://dalszerzo.hu/ 
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