
Tárgy: Mutassa meg dalait a friss Grammy-díjas Steve Dubnak a DEX-en! 

 

Kedves Szerzőnk! 

Március 2-án és 3-án harmadszorra rendezi meg az Artisjus a Dalszerző Expót. Az esemény 
kifejezetten az alkotókat – zeneszerzőket, szövegírókat, producereket – helyezi a középpontba, mind 
a kezdő, mind a már tapasztalt szerzők számára kínál gyakorlati tudást, inspirációt és karrierépítési 
lehetőségeket. Az előadások és mesterkurzusok a szerzői pálya kreatív és üzleti oldalát is érintik. 

Mikor? 2020. március 2–3. 

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

Az eseményre korlátozott számban kaphatók még jegyek!  

  

Listening session a vasárnap óta immár 5 Grammy-díjas Steve Dubbal! 

Az angol hangmérnök-producer-dalszerző múlt héten két újabb Grammy-díjat vehetett át a Chemical 
Brothers egyik lemezének és egy dalának keverési munkájáért. Legfontosabb munkái közül több is az 
elektronikus zene sztárjaihoz kötődik: hangmérnökként, társszerzőként vagy (társ)producerként 
együtt dolgozott olyanokkal, mint a Prodigy, Moby, az Underworld, az Orbital, a Depeche Mode, a 
New Order, a Stone Roses vagy a Klaxons. 

Steve Dub március 2-i előadásában szakmai tapasztalatait, műhelytitkait osztja meg, míg a másnap 
tartandó Listening Session programjában őszinte szakmai visszajelzést ad az arra vállalkozó 
jelentkezők dalaira. A programra a jelentkezés február 15-én indul, a részletekről későbbi 
hírlevelünkben adunk tájékoztatást. 

  

További hazai és külföldi előadók a DEX-en 

A DEX Songwriting Expo két napja során több mint 30 program várja az érdeklődőket. Előadások és 
egyéni tanácsadások segítenek eligazodni a szerzői jog, a zeneműkiadás, a sync-licensing vagy a zenei 
menedzsment témáiban, valamint nemzetközi sikereket elért hazai dalszerzők mesélnek személyes 
tapasztalatok alapján a nemzetközi karrierépítés és érvényesülés különböző lehetőségeiről. 

A szlovák énekes/színész Celeste Buckingham és a finn énekes/dalszerző, Eva Louhivuori kerekasztal 
beszélgetésén kiderül, milyen szerepe van a helyi kultúrának, hangoknak egy nemzetközi sláger 
megszületésében. Itt lesz az egyik legnépszerűbb szakmai edukációs YouTube-csatorna, a “Holistic 
Songwriting” megalapítója, a német Friedemann Findeisen is, akinek Ed Sheeran slágereit fejtegető 
videóját például már több mint egymillióan látták. Findeisen workshopján bemutatja, hogyan kell 
lépésről lépésre megírni egy slágert, előadásán pedig az alkotói folyamatokat és hatékonyságot 
segítő hasznos technikákat oszt majd meg. 

A nemzetközi előadók mellett a hazai zenei élet legjobbjaitól is tanulhatunk a DEX-en. Tóth Laura azt 
mutatja be, kezdőként hogyan fogjunk bele a producerkedésbe. Vozár Péter zeneszerző, producer és 

https://bmc.hu/
http://bit.ly/dex2020tickets


sound designer a trailerzeneszerzés rejtelmeibe avat be. Idén is hasznos tanácsokkal látja el az 
érdeklődőket Johnny K. Palmer az angol dalszövegírással kapcsolatban, de lesz magyar nyelvű 
szövegírói kurzus is. 

A YouTube for Artist! című workshop keretében Bodrogi András YouTube-szakértő segít megérteni 
az online videómegosztó platformban rejlő lehetőségeket, valamint hasznos technikákat is bemutat. 
Tátrai Tibor kimagasló munkássága, zeneszerzői és zenészi karrierje lesz a vele folytatott beszélgetés 
középpontjában. Mesél a színpadon töltött több mint 50 évéről, a több mint 50 nagylemezéről és 
elképesztően kalandos életútjáról – a beszélgetőtárs Vitáris Iván pedig arra keresi a választ, hogy 
mindez manapság milyen tanulságokkal szolgál egy fiatal, aktív zenekarnak. 

A DEX-ről az expo.dalszerzo.hu oldalra kerülnek fel folyamatosan az információk.  

Jegyek még kaphatók  ITT  bit.ly/dex2020tickets 

  

Kíváncsi a korábbi DEX-előadásokra? 

Nem jutott el valamelyik előadásra? Szeretné felidézni a legjobb pillanatokat? Kíváncsi a korábbi DEX-
ek hangulatára? 

Az Artisjus Youtube-csatornáján több előadást megtalál a korábbi évekből 

DEX2019 aftermovie: http://y2u.be/zP5ZfBWJVu8 

Youtube: http://bit.ly/dex2020yt 

  

Kövesse a fejleményeket! 

Az alábbi csatornákon nyomon követheti a DEX2020 alakulását 

Facebook: http://bit.ly/dexfb2020 

Facebook-esemény: http://bit.ly/dex2020event 

Instagram: http://bit.ly/dex2020in 

Honlap: https://expo.dalszerzo.hu 

  

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre 
„leiratkozom” szöveggel.  

  

Üdvözlettel: 

https://bit.ly/dex2020tickets?fbclid=IwAR2IP_KHjBtibTM6W5jb29M-3j9cPbsejkpeh6yIe_VUl_66hnDDvshs3sU
http://y2u.be/zP5ZfBWJVu8
http://bit.ly/dex2020yt
http://bit.ly/dexfb2020
http://bit.ly/dex2020event
http://bit.ly/dex2020in
https://expo.dalszerzo.hu/


Artisjus Kommunikáció 

www.facebook.com/artisjus.hu 

http://dalszerzo.hu/  

http://www.facebook.com/artisjus.hu
http://dalszerzo.hu/

