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Kedves XY! 

Online felmérés: koncertlátogatás és Covid-19 

Kérjük, szánjon ránk egy percet, és vegyen részt a Music Hungary felmérésében! Az Artisjust is tagjai 

közt tudó zeneipari szövetség fontosnak tartja tudatosítani, hogy a zenei- és kulturális szektor 

újraindításához alapvetően három dologra van szükség: tervezhetőségre, azonnali és hatékony állami 

segítségre, valamint az 5%-os kulturális áfa bevezetésére. 

A jelenlegi kérdőívnél azért kérjük az Ön segítségét is, mert a tervezhetőséggel kapcsolatban fel kell 
mérni, hogy a zenész társadalom és a közönségük hogyan viszonyul a rendezvények, az oltás és a 
tesztelés kérdéséhez. A kérdőív kitöltésével ebben a munkában segíthet nekünk – mindössze egy perc 
alatt.  
 
Kitöltés: https://www.surveymonkey.com/r/MH_kerdoiv 

Kitöltési idő: 1 perc 
Köszönjük! 

 

Danube Sounds: jelentkezés április 30-ig 

Feltörekvő, de már releváns tapasztalattal rendelkező zeneszerzők, énekesek, zenészek és producerek 
jelentkezését várja a nemzetközi kollaborációkra épülő Danube Sounds program. A résztvevők 
határokon átívelő formációkat (szupergroupokat, featuringeket) alakítva online dolgozhatnak a 
nevezni kívánt demókon. A résztvevők kapcsolati hálójukat szélesítik, miközben a közép-európai 
zeneipari szcéna elismert szereplőitől tanulhatnak. 
A kiválasztott dalokat Steve Dub ötszörös Grammy-díjas producerrel vagy Mo Hauslerrel vehetik fel 
végleges formájában az A38 stúdiójában májusban, ami a program által promotált EP-n jelenik meg. A 
producerek olyan előadókkal dolgoztak együtt, mint Lily Allen, Moby, The Chemical Brothers, Snow 
Patrol vagy a One Direction.  
 
Jelentkezés és további részletek: https://danubesounds.eu/  
 
 
 
Orszáczky-pályázat: elindult a jelentkezés 

A Magyar Zeneszerzők Egyesülete idén is meghirdeti az Orszáczky Jackie-ről elnevezett pályázatot. 

Feltételek: 

• A díjra magyar szövegű vokális, vagy instrumentális művet nevezhet a mű alkotója, illetve az 
alkotó egyetértésével a művet bemutató vagy kiadó intézmény vagy előadó.  

• A díjban olyan zeneszerző részesülhet, aki 40 évnél fiatalabb, illetve a mű bemutatásának 

évében töltötte be a 40. életévét 

 

https://www.surveymonkey.com/r/MH_kerdoiv?fbclid=IwAR3Ms3LM3vHD_ZOywDK8D6HEewLy-9nei1-caFb3kBLcGzBdiYp_VUJRYfk
https://danubesounds.eu/


• A nevezett művet a szerző nevével és pontos elérhetőségével mp3, vagy mp4 formátumban a 
Magyar Zeneszerzők Egyesülete e-mail címére kell eljuttatni: mze.composers@gmail.com. A 
bemutató helyét és idejét tartalmazó műsort mellékelni kell. 

• Határidő: 2021. június 30. 

• A díj értéke: 200.000 Ft 

• További információk: https://bit.ly/3apec0B  

• Esetleges kérdéseivel kérjük, hogy közvetlenül a Magyar Zeneszerzők Egyesületéhez 

forduljon. 

 

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: @artisjus.hu  
Instagram: @dalszerzo  
Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 

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