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Kedves Szerzőnk! 

 

Még lehet jelentkezni! Filmzeneszerző verseny a Pannónia Stúdiónál 

Másodszorra ír ki nemzetközi filmzeneszerző versenyt a Pannónia Stúdió a többek között 
hollywoodi filmeken is dolgozó Inspired Symphony zenekarral együtt. A feladat: a Kincsem 
egy, a honlapról letölthető jelenetéhez zenét írni, mégpedig olyat, ami „egyedi 
megoldásokkal ötvözi a szimfonikus megszólalást és a modern elektronikus hangzásokat”. 
Demóanyag mellett kidolgozott kottát is mellékelni kell a jelentkezéshez. 

A verseny összdíjazása 10 ezer euró; az első helyezett két óra, a második-harmadik egy-egy 
óra hangfelvételt nyert a Pannónia Stúdióban az Inspired Symphony zenekar 
közreműködésével. 

A stúdió partnere az Artisjus és a Nemzeti Filmintézet is. 

Jelentkezési határidő október 31. 

A pályázat kiírása, dokumentációja itt: https://www.pannoniastudio.com/hu/verseny 

Zsűri és egyéb infók a Dalszerzo.hu oldalon: http://bit.ly/fillmzeneszerzoverseny 

  

Október 16. Idén is jön a Dalszerzők Napja! 

Az idei Dalszerzők Napja alkalmából 75 zeneszerző, dalszerző készített rövid videót saját 
szerzői munkájáról. Többségük, összesen 68 kisfilm közönségszavazáson is elindult, a 
voksokat egészen a Dalszerzők napja végéig várjuk. „Szerzők nélkül dalok sem lennének” – 
így szól az idei dalszerző-ünnep mottója. A videók által egy-egy villanásra betekintést nyerhet 
mindenki az alkotói kulisszák mögé, és megtudhatjuk kedvenc vagy emblematikus dalok 
történetét is. 

Videók a Youtube-on: http://bit.ly/YTplaylist_2020 

Szavazás a videókra, szavazás állása (voksolás után látható) itt: 
https://kosziadalt.hu/#szavazas 

Szavazás határideje: 2020. október 16. éjfél, a Dalszerzők Napja 
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Műbejelentés – korábbi nyomtatványon nem befogadható 

Ezúton is felhívjuk a figyelmét arra, hogy papíralapú műbejelentés esetén már kizárólag az 
idén nyáron bevezetett nyomtatványt fogadjuk el. Ezért kérjük, hogy beküldés előtt 
feltétlenül ellenőrizze, hogy az alábbi linkről elérhető, új műbejelentőt használja-e!  Emellett 
arra is figyelni kell, hogy a mellékletben leírtaknak megfelelő műpéldányok érkezzenek be. 

Az ettől eltérő űrlapon beérkező műbejelentéseket sajnos vissza kell postáznunk, hiszen 
technikailag sem megoldható azok rögzítése a rendszerben. 

A helyes műbejelentő nyomtatványok itt érhetők el: https://bit.ly/3iowGiJ 

 

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 

https://facebook.com/artisjus.hu 

https://dalszerzo.hu  

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