
Feladó: Artisjus Kommunikáció 

Tárgy: Elindult a jelentkezés! Nemzetközi dalszerző tábor Budapesten 2021-ben is 

 

Kedves XY! 

Idén is megrendezzük az Artisjus Songwriting Campet a járványhelyzetnek megfelelő 

óvintézkedésekkel. Közös dalszerzési lehetőség külföldi és hazai művészekkel, többnapos alkotómunka 

inspiráló társaságban és nyugodt környezetben, új kapcsolatok építése – ahogy a korábbi években, 

idén is biztosítjuk mindezt a résztvevőknek.  

Jelentkezés és részletek: https://www.surveymonkey.com/r/ArtisjusCamp2021  

A jelentkezés határideje: 2020. 04. 14. (szerda) éjfél 

Az Artisjus idén is megrendezi nemzetközi „songwriting campjét” egy tapasztalt csapattal: a 

Zeneszöveg.hu szervezésében ez lesz immár a negyedik dalszerző tábor Magyarországon. Három 

napon és négy éjen 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, háromfős csapatokban.  Az alábbi videók és leírás érzékeltetik, mi 

mindenre számíthatnak a résztvevők 2021-ben.   

- A tavalyi táborozók: https://bit.ly/2QMmusl  

- A tavalyi tábor videóban: https://bit.ly/3cBe8fE  

- Ehhez hasonló esemény várható idén is: http://bit.ly/SBSC_2018_beszamolo 

Időpont: 2021. május 18. (délután) – május 22. (délelőtt) 

Helyszín: Budapest, Petneházy Club Hotel 

COVID-19 tudnivalók: A táborba való belépés előtt mindenkit letesztelünk, melynek költsége az 

Artisjust terheli. Ha egy résztvevő akár csak néhány órára elhagyja a tábort, a visszatéréskor ismét 

leteszteljük. Természetesen csak negatív teszttel lehet belépni a táborba. A tesztelés ugyanazzal a 

protokollal fog működni, amellyel a kereskedelmi TV-csatornák, filmstábok tudják végezni a 

munkájukat. A résztvevők egyesével, saját szobában lesznek elszállásolva, az étkezések több turnusban 

zajlanak.  

Jelentkezés feltételei: angol nyelvtudás - a csapatbeosztásban külföldi szerzővel, producerrel is kell 

majd együtt alkotni. Tehetséges feltörekvő vagy már befutott dalszerzők jelentkezését várjuk 

elsősorban (a fenti videók segítenek meghatározni, milyen szinten lévőknek érdemes benyújtani a 

jelentkezést). A kiválasztott résztvevőkkel szerződést kötünk, mely tartalmazni fogja a fenti 

feltételeket – beleértve a járványhelyzetre vonatkozó vállalásokat.  

Szervezők: Artisjus és Zeneszöveg.hu 

A többi résztvevőről: A táborba érkeznek szerzők Magyarországon kívül a közép-kelet-európai 

régióból és más európai országokból.  

Visszajelzés a jelentkezésre: április végéig minden jelentkezőt értesíteni fogunk.  

Költségek: a táborban ingyenes a részvétel, a szállást, ellátást, eszközöket és a Covid-teszteket az 

Artisjus fedezi. Útiköltséget nem tudunk megtéríteni. A résztvevők kiválasztását az Artisjus szerzőkből 

és zeneműkiadókból álló vezetősége végzi. 

https://www.surveymonkey.com/r/ArtisjusCamp2021
https://bit.ly/2QMmusl
https://bit.ly/3cBe8fE
http://bit.ly/SBSC_2018_beszamolo


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/ 
 

 

https://songwriting.hu/
http://www.facebook.com/artisjus.hu

