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Tisztelt Szerzőnk! 
 
Most futó pályázati lehetőségek 
 
Az NKA-nál jelenleg két könnyűzenei témában lehet támogatásért pályázni.   
 
A Hangfoglaló Programban olyan induló előadók jelentkezését várják augusztus 6-ig, akik megfelelnek 
a pályázatban olvasható „kezdő zenekar/fellépő” kritériumainak, és egy tag sem nyert az ott felsorolt 
pályázatokon támogatást. Az elnyerhető max. kétmillió forintot koncertszervezésre illetve kép- és 
hangfelvétel készítésére lehet fordítani. A támogatások célja, hogy ösztönözzék és támogassák azokat 
a kezdő zenekarokat, előadókat, „akik produkciói színvonala alapján feltételezhető, hogy gazdagítják a 
magyar könnyűzenei kultúrát és számíthatnak a közönség érdeklődésére”. A pályázati kiírás a 
Hangfoglaló programban itt érhető el: https://bit.ly/2uH7zkH  
 
A másik pályázaton zenei együttesek, szervezetek koncertszervezők igényelhetnek támogatást 
„máshova nem sorolható, egyéb műfajú zenei együttesek belföldi fellépésének, vendégszereplésének” 
megvalósítására. A benyújtási határidő itt július 25., a nevezési díj tízezer forint, pályázatonként 
legfeljebb 700 ezer forint igényelhető, a felhívás itt olvasható: https://bit.ly/2msPbIC  
 
Az Artisjus Zenei Alapítvány szociális támogatásaira majd augusztus elejétől lehet pályázni. A kiírások 
megjelenésekor önálló hírlevélben értesítjük a szerzőket. 
 
Völgykomolyzene Binder Károllyal és Lakatos Györggyel 
 
A Művészetek Völgye komolyzenei helyszínén idén is hallgathatunk majd jazzt és kortárs muzsikát július 
23-án, a fesztivál Artisjus-napján. Lakatos György és tanítványai lépnek fel 16 órától, este 19 órás 
kezdéssel pedig Binder Károly és Borbély Mihály jazz improvizációját hallgathatjuk meg – produkciójuk 
alatt a közönség is zeneszerzővé válhat.  A kapolcsi római katolikus templomban tartott Artisjus-nap 
házigazdája Madarász Iván zeneszerző, az egyesület elnöke, aki két évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot 
a fesztivál szervezőivel, hogy a kortárs komolyzene ne csak az akadémia falai között, hanem a jelenre 
szabva, fesztiválkörnyezetben is megjelenhessen.  
Minden Völgy-látogatót szeretettel várunk a koncertekre! 
 
A nyári D+SZ magazin már online is megjelent 
 

Caramel-interjúval, Music Hungary-beszámolóval, mesterséges intelligenciáról szóló cikkekkel 
jelentkezik a Dal+Szerző magazin nyári száma. A tartalomból: felfogás és életmód tekintetében is 
összeegyeztethetetlennek tűnik egyszerre kereszténynek lenni és helyt állni a 
popszakmában. Caramelnek mégis sikerül, a vele készített interjúban erről is mesélt. Kevés 
nehezebben megragadható zene van, mint a szabad improvizáció – a mélyhegedűn és mindenféle 
tárgyakon zenélő, nemzetközi együttműködésekben aktív Sőrés Zsolttal jártuk körbe a kérdéseket és 
paradoxonokat. Nyári számunk fókuszában a mesterséges intelligenciával kapcsolatos újdonságok 
mellett a Music Hungary konferencia áll. A rendezvényen három önálló program is körül járta a rádiós 
piac témáját olyan alaposan, hogy érdemes volt az elhangzottakat külön cikkben összefoglalni.  
A legújabb magazin online itt lapozható: https://bit.ly/2mrtY1s  
A benne szereplő zenészek zenéi playlistbe gyűjtve itt hallgathatóak: https://wp.me/p44MrC-3O5  
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Új adatkezelési szabályzat az Artisjusnál 
 
Az Artisjusnál mindig is kiemelten fontosnak tartottuk a személyes adatok biztonságos kezelését és 
azok védelmét. A közös jogkezelésről szóló törvény már korábban is szigorúan szabályozta a szerzők és 
a többi jogosult adatainak kezelését, és az egyesület mindenkori vezetése is elkötelezett a hozzánk 
regisztrálók adatainak védelmében. Hogy a „GDPR” néven közismertté vált EU-s rendeletnek 
megfeleljünk, 2018.05.25-én frissítettük adatvédelmi tájékoztatónkat. Ezt Ön is elolvashatja az 
Artisjus.hu oldalon, az alábbi linken. Akár adatai kezelésével, akár az új tájékoztatóval kapcsolatos 
kérdés merül fel Önben, jogászaink örömmel állnak rendelkezésére. Az adatvédelemmel kapcsolatos 
kérdését írásban várjuk a legal@artisjus.com címre.  

Adatkezelési szabályzatunkat itt olvashatja el: https://bit.ly/2uFkPGc  
 
 
Szavazott az Európai Parlament a szerzők jövőjéről 
 
A szerzők tisztességes bevételéért folytatott küzdelem fontos állomása volt, amikor júliusban az 
Európai Parlament az új szerzői jogi szabályozásról szavazott. Dacára annak, hogy két évnyi egyeztetés 
után a jogi szakbizottság és 39 ezer európai alkotó, köztük 907 magyar művész is támogatta a 
kezdeményezést, a strasbourgi parlament végül elutasította azt. Az európai szerzők szervezete (a 
GESAC) és az Artisjus is csalódottságát fejezte ki az eredmény kapcsán. A szeptemberre kitűzött újabb 
szavazásig tovább dolgozunk a szerzők érdekeinek érvényesítésén. Bizakodásra ad okot, hogy a 
szavazás júliusban igen szoros volt: 318 ellenszavazat és 30 tartózkodás mellett 278-an támogatták a 
javaslatot. „Az Európai Parlament sajnos ma nem élt a lehetőséggel, hogy érdemben tegyen az 
alkotókért és a digitális piac tisztességtelen működése ellen” – fogalmazott Anders Lassen, a GESAC, 
az európai alkotók szervezetének elnöke. Az Artisjus ezúton is köszöni annak a 907 hazai szerzőnek, aki 
felhívásunkra támogatta az európai alkotók közös nyílt levelét! A szeptemberi szavazásig újra 
számítunk majd a hazai szerzői társadalom segítségére.  
Bővebben blogunkon írtuk meg, hogy miről is szavazott most az EP: https://wp.me/p44MrC-3OQ  
 
 
 
Nemzetközi dalszerző verseny az USA-ban, dalszerző tábor Tajpejben 
 
A világ legnagyszabásúbb dalpályázatára szeptember 19-ig várják a nevezéseket a világ minden tájáról. 
Az International Songwriting Competitionre hagyományosan Európából is érkeznek dalok, így hazai 
zenék is megmérettetnek a versenyen. Bár tavaly végül magyar nevező nem került a díjazottak közé, a 
korábbi években volt példa hazai sikerekre, ahogy arról itt is hírt adtunk. A nevezés díja idén harminc 
amerikai dollár, a zsűriben megtalálhatjuk például Tom Waits-t és Marc Anthony-t. A díjazottak 
különböző előfizetéseket, kuponokat és pénzdíjat is kapnak – a nagydíjasnak 25 ezer amerikai dollár 
lesz a jutalma.  
Nevezés a versenyre:  https://bit.ly/2NsqYgR  
Azok, akik inkább – vagy emellett – egy nemzetközi csapatban alkotnának és építenének kapcsolatokat 
külföldi zenészekkel, július 29-ig jelentkezhetnek egy tajpeji dalszerző táborba.  A tajvani MÜST 2018. 
október 15–23. között rendezi meg a tábort, a szállásról és az étkezésről gondoskodik, az utazás viszont 
önköltséges. Jelentkezés a táborba az alábbi oldalon (a jobb felső sarokban az EN-re kattintva lesz 
angol): https://bit.ly/2zWKjES 
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Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre 
„leiratkozom” szöveggel.  
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http://www.facebook.com/artisjus.hu
http://dalszerzo.hu/

