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Kedves XY! 

 

Már csak egy hét van hátra az idei Dalszerző Expo online eseményéig. Az alábbi programban szereplő 
nyitott előadásokra mindenkit szeretettel várunk, ezekre bárki csatlakozhat. A zártkörű workshopok 
csak a jegyvásárlók számára elérhetőek – kedvezményes jegyek továbbra is vásárolhatók: 
http://bit.ly/DEX21_tickets 
 
Program: http://expo.dalszerzo.hu/hu/#program 

09:00 – 09:30 Szerzői jogdíj, mint bevételi forrás – Tóth Péter Benjamin (nyitott előadás) 
10:00 – 11:00 Pimp my Profile - Bodrogi András (zártkörű workshop) 
11:15 – 12:00 Dalt írni mindenki tud! - Jónás Vera (zártkörű workshop) 
12:15 – 13:00 A dalszöveg "épülése" a demótól a színpadig - Hujber Szabolcs (zártkörű workshop) 
14:00 – 14:45 Inspiráció: mítosz vs. valóság - Fodor Máriusz / Czeglédi Szabolcs (nyitott előadás) 
15:00 – 15:45 A toplining művészete - Kozma Kata (zártkörű workshop) 
16:00 – 17:00 Listening session – Csorba Lóránt 'Lóci' (zártkörű workshop) 
 

A negyedik Dalszerző Expo a rendkívüli körülményekhez alkalmazkodva először jelentkezik május 27-
én online, míg a hagyományos DEX-re sem kell sokat várni – szeptember 16-án a megszokott formában 
is megrendezésre kerül a rendezvény. 
 

Early bird kedvezmény meghosszabbítva 

 
A meghosszabbított „early bird” akció keretében augusztus 15-ig kedvezményes, 7.990 Ft-os áron 
válthatják meg az érdeklődők a kétnapos bérleteket. 
Az eddig megváltott jegyek egyaránt érvényesek a DEX Online teljes programjára, valamint a 
szeptember 16-i eseményre is.  
(Az online workshopokon történő részvételéhez szükséges linket e-mailben fogják megkapni azok, akik 
jeggyel rendelkeznek.) 

 
Jegyek: http://bit.ly/DEX21_tickets 

A jegyet természetesen visszaváltjuk, ha a módosításokkal megtartott rendezvényen mégsem szeretne 
részt venni, vagy egészségi okokból nem tud megjelenni rendezvényen.   
 

A korábbi DEX-előadásainkat itt nézheti újra: 

Az Artisjus Youtube-csatornáján több előadás is elérhető a korábbi évekből: 

DEX2020 aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=voslIxIBzAg 

Youtube: http://bit.ly/dex2020yt 

 

 

http://bit.ly/DEX21_tickets
http://expo.dalszerzo.hu/hu/#program
http://bit.ly/DEX21_tickets
https://www.youtube.com/watch?v=voslIxIBzAg
http://bit.ly/dex2020yt


 

Kövesse a fejleményeket! 

A jegyvásárlással, részvétellel kapcsolatos információkat ITT gyűjtöttük össze. 
A DEX a Facebookon: @dexsongwritingexpo  
A DEX az Instagramon: @dexsongwritingexpo  
Facebook esemény: http://bit.ly/dex2021event 
Honlap: https://expo.dalszerzo.hu 
 

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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