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Kedves Szerzőnk! 

Könnyűzenei és jazz alkotói támogatás pályázható az NKA-nál 

A járványhelyzet „negatív hatásainak mérséklésére” az NKA Könnyűzene Kollégiuma újabb 
pályázatot írt ki, amelynek anyagi fedezetét az Artisjus és az EJI soron kívüli előlegbefizetése 
biztosítja. 

• Pályázat tárgya: Alkotói támogatás új, kb. 3 perces zenemű 
létrehozására/megvalósítására (könnyűzenei és jazz alkotásokra) 

• Pályázók köre: 18. életévüket betöltött zeneszerzők és zeneművek szövegírói, előadói. 
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy adatlapon összesen 5 zenei projektben 
való részvételre pályázhat. 

• Elnyerhető (maximális) támogatás: projektenként 50.000 Ft, pályázatonként legfeljebb 
250.000 Ft 

• Benyújtás határideje: 2020. augusztus 3., éjfél 
• Bővebb információ: https://bit.ly/NKAlkotoiTam2020 

  

Megjelent a nyári Dal+Szerző magazin 

Vírus és zeneipar – hogyan tovább? Az új lapszámban összefoglaljuk a koronavírus-járvány 
okozta világválság magyar zeneiparra konvertált eseményeit. A Junior Artisjus-díjas Hegyi Dóri 
szólóprojektje, az Ohnody merészen kitárt szárnyai alatt az énekesnő saját dalai kerültek 
reflektorfénybe és címlapinterjúnk fókuszába. Jamie Winchester Írországban él, 
beszélgetésünk apropója egy Budapest Park-beli koncert lett volna, így viszont inkább 
leveleztünk dalszerzésről, karanténról, világmegváltásról. Komolyzenei nagyinterjúnk a Szent 
István Bazilika orgonistájával, a friss Artisjus-díjas Virágh András Gáborral készült. És hogy mit 
csinál egy producer pandémia idején? Dorozsmai Gergő beszélt nekünk aktuális projektjeiről. 
Az új Dal+Szerzőben beszámolunk az idei DEX Songwriting Expo és a nemzetközi Artisjus 
Songwriting Camp dalszerző tábor történéseiről is. 

A Dal+Szerző magazin online is lapozható: bit.ly/DSZ_33_web 

Zenék az új Dal+Szerző magazinból – playlist: bit.ly/DSZ_33_playlist 

  

Zeneműpályázatot hirdetett a Müpa 

A Müpa a tizenötödik, jubileumi évada alkalmából pályázatot hirdet új zeneművek megírására. 
A pályázat célja, hogy minél gazdagabb műfaji palettán segítse új magyar művek születését. Az 
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intézmény a júniusban meghirdetett pályázatra a jazztől a musicalen át a kórus- és 
nagyzenekari művekig összesen 13 kategóriában várja minden 18. életévét betöltött, magát 
magyarnak valló pályázó munkáját. A műfaji kategóriától függően egy- vagy kétfordulós, 
anonim elbírálást követően a pályázatok eredményhirdetésére legkésőbb 2020. december 16-
án kerül sor. 

Bővebb információ: https://bit.ly/ZeneMuPa  

 

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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