
  

• Február 18-án kezdődik a 2019-es DEX a Budapest Music Centerben 

• Regisztrálj a programokra! 

• Az aktualitásokért kövesd a DEX-et a Facebookon! 

         

Kedves Szerzőnk! 

 

Már csak két hét van hátra a 2019-es Dalszerző Expóig. Az Artisjus kétnapos rendezvénye csak 

arról szól, hogyan lehet valaki jobb, sikeresebb dalszerző – ez nemcsak Magyarországon, de 

Európában is egyedülálló.  A résztvevők idén is inspirációt meríthetnek, új ismereteket 

szerezhetnek és közben a régió többi dalszerzőjével, producerével is megismerkedhetnek. 

A részletes program itt olvasható: http://expo.dalszerzo.hu/hu/#program 

Fontos! Elindult a regisztráció a limitált férőhelyes workshopokra. Aki már jeggyel 

rendelkezik, mostantól regisztrálhat az őt érdeklő programokra. 

Regisztráció itt: http://bit.ly/DEXworkshop 

A regisztráció a beérkezés sorrendjében történik. 

  

Harald Hanisch (AT) dalszerző-producer a DEX-en 

Ausztria egyik legsikeresebb dalszerző-producere érkezik a DEX-re egy lisitening sessionnel 

egybekötött előadásra.  A bécsi Zeneakadémia könnyűzenei intézetének tanáraként 

zeneszerzést és szövegírást is oktat, ezenkívül mesterkurzusokat tart. Az Osztrák Zeneszerzők 

Szövetségének alelnöke, a pop-rock szakosztály vezetője. 

A listening session során a producer a színpadon találkozik majd először a beérkezett 

alkotásokkal, közvetlen visszajelzései, tanácsai nemcsak az adott mű szerzőjének, de mindenki 

másnak is inspirációt nyújthatnak. 

Küldd el dalodat We Transferen, WAV formátumban az expo@artisjus.hu email címre! A 

tárgyban jelölve:   

- “DEX – LISTENING SESSION”,  

-  Jelentkező neve 

-  Dal címe 

A dalokat érkezési sorrendben fogadjuk el. 

http://expo.dalszerzo.hu/hu/#program
http://bit.ly/DEXworkshop
mailto:expo@artisjus.hu


Szerzeménnyel jelentkezni február 14-ig lehet! 

Az előadás nyitott, nézőként minden DEX-jeggyel rendelkező látogató részt vehet rajta.  

  

A DEX-ről 

„Az alkotói munka eltérő képességeket és tudást igényel, mint az előadói, és az is biztos, hogy 

ma sok tehetséges alkotót veszítünk el, akik előadóként nem tudnak sikeressé válni, ezért 

teljesen elhagyják a zenei pályát” – mondta Tóth Péter Benjamin, a rendezvényt megvalósító 

Artisjus üzleti transzformációs igazgatója. „Az Artisjusnál több projektünk is azt célozza, hogy 

ezeket a tehetségeket megtartsuk, zeneszerzőként, szövegíróként, zenei producerként 

meglássák a lehetőségeket, és kibontakoztassák a bennük rejlő képességeket.” 

„Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a DEX hazai rendezvényből kinője magát igazi közép-

európai eseménnyé. Együttműködünk a környező országok jogkezelőivel, így lesz előadó 

Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából és Horvátországból is. De jönnek a hallgatóság 

soraiba is ezekből az országokból. Reményeink szerint a regionális kapcsolatok, dalszerzői 

kollaborációk is erősödhetnek. Itt a régióban külön-külön kicsik vagyunk, de együtt olyan 

lehetőségekhez férhetünk hozzá, amik mindannyiunkat magasabb szintre emelhetnek. Ezt a 

gondolatot képviseli a DEX mellett a HOTS Outbreakers Lab tábora, a Budapest Showcase 

Hub és az Artisjus által támogatott két dalszerző tábor is.” 

  

Jegyek 19990 Ft-ért: http://expo.dalszerzo.hu/tickets.html 

Aktualitások Facebookon: https://www.facebook.com/dalszerzoexpo/ és 

honlapon: http://expo.dalszerzo.hu/#program 

  

  

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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