Tárgy: Elindult a jelentkezés! Nemzetközi dalszerző tábor Budapesten 2020-ban is

Kedves Szerzőnk!
Év végére egy igazi jó hírt tartogattunk: márciusban jön az első Artisjus Songwriting Camp a
Zeneszöveg.hu szervezésében! Közös dalszerzési lehetőség külföldi és hazai művészekkel, többnapos
alkotómunka inspiráló társaságban és nyugodt környezetben, új kapcsolatok építése – íme néhány
nyomós érv, amiért érdemes jelentkezni.
Jelentkezés és részletek: https://www.surveymonkey.com/r/artisjuscamp2020
A jelentkezés határideje: 2020. 01. 16. (csütörtök) éjfél
Részletek
Az Artisjus főtámogatóként vett részt az eddigi összes magyarországi dalszerző táborban, 2020-ban
végre elindítja saját, nemzetközi „songwriting campjét” egy tapasztalt csapattal: a Zeneszöveg.hu
szervezésében ez lesz immár a harmadik dalszerző tábor Magyarországon. A Dalszerző Expo
zárónapján kezdődik a beköltözéssel, majd három napon át csak az alkotásra kell fókuszálni – minden
egyébről mi gondoskodunk.
Mi várható? A résztvevők (zeneszerzők, szövegírók, producerek) naponta változó felállásban egy-egy
újabb dalt fognak megírni. Az alábbi videók és leírás jól mutatják, mi mindenre számíthatnak a
résztvevők 2020-ban.
•
•
•

2018 (eredményekkel és leírással a videó alatt): https://youtu.be/yskzhM-nPto
Beszámoló a 2018-as SBSC táborról, résztvevők megszólalásával:
http://bit.ly/SBSC_2018_beszamolo
2017: https://youtu.be/Neq7XwlWw60

Időpont: 2020. március 3. (délután) – március 7. (délelőtt)
Helyszín: Budapest (zöldövezete)
Jelentkezés feltételei: angol nyelvtudás, hiszen a csapatbeosztásban külföldi szerzővel, producerrel is
kell majd együtt alkotni. Tehetséges feltörekvő vagy már befutott dalszerzők jelentkezését várjuk
elsősorban (a fenti videók segítenek megérteni, milyen szinten lévőknek érdemes benyújtani a
jelentkezést).
Szervezők: Artisjus és Zeneszöveg.hu
A többi résztvevőről: A táborba (várhatóan) érkeznek szerzők Magyarországon kívül a közép-keleteurópai régióból, más európai országokból és az USA-ból is.
Visszajelzés a jelentkezésre: január végéig születik meg a döntés, ezt követően fogunk minden
jelentkezőt értesíteni február első hetében.

Költségek: a táborban ingyenes a részvétel, a szállást, ellátást, eszközöket az Artisjus fedezi.
Útiköltséget nem tudunk megtéríteni. A résztvevők kiválasztását az Artisjus szerzőkből,
zeneműkiadókból álló vezetősége végzi.
További információkat folyamatosan itt fogunk közzétenni: https://songwriting.hu/

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/

