
Feladó: kommunikacio@ 

Tárgy: DEX 2021 ÉLŐBEN: már elérhető a teljes program, még válthatók jegyek! 

 

Kedves XY! 

2021. szeptember 16-án jön az idei Dalszerző Expo második része – élőben, személyesen, új budapesti 

helyszínen. A járványhelyzet miatt az idei rendezvény első részét még online tartottuk, de 

szeptemberben már személyesen várjuk Önt az egyetlen olyan hazai rendezvényre, ahol minden a 

dalszerzésről szól.  

Mikor? 2021. szeptember 16. 

Hol? Muzikum, 1088 Budapest, Múzeum utca 7. 

Jegyek: Az eseményre korlátozott számban kaphatók még jegyek az esemény weboldalán: 
https://expo.dalszerzo.hu/  Csak a teljes DEX-re lehet belépőt váltani, de minden jegyvásárlóval 
megosztjuk a májusi online nap előadásait.  

Fontos: Egymás biztonsága érdekében a rendezvény területére a belépés érvényes (akár elektronikus) 
védettségi igazolvánnyal lehetséges, amelyet belépéskor, a helyszíni regisztrációnál ellenőrzünk! 

Program: egy teljes nap a dalszerzésről, dalszerzőkkel 

Az idei Dalszerző Expo a hazai szerzői közegre fókuszál: a résztvevők magyar dalszerzők, zenei 
szakemberek műhelytitkaiba pillanthatnak be – idén is előadások, workshopok, egyéni tanácsadások 
keretében.   
Listening session és egyéni tanácsadás várja a résztvevőket, akik így közvetlen visszajelzést, személyre 

szabott tanácsokat kaphatnak a szakma képviselőitől. Ízelítő: 

• Speed mentoring: a programon közvetlenül találkozhat a zeneipar képviselőivel (lemezkiadás, 

rádió, menedzsment), és felteheti nekik kérdéseit.  

• Gerendás Dani workshopja a mai popzene hangszerelési kérdéseit járja körbe.  

• Három, különböző stílusban alkotó gitáros – Little G Weevil, Füstös Bálint és Lukács Peta – 

rendez közös workshopot. 

• Listening session Somogyvári Dániellel, Egyedi Péterrel. 

• Keith Jopling (MIdia RESEARCH): „hogyan profitálhat többet a dalszerző, aki nélkül nincsen 

dal?”. Miközben a mai zeneiparban minden a dal körül forog, az ezzel járó folyamatok 

hajlamosak hátrányos helyzetbe hozni a dalok szerzőit, de ennek nem kell feltétlenül így 

lennie.  

A teljes program itt olvasható: https://expo.dalszerzo.hu/hu/#program 

A program összeállításánál törekedtünk arra, hogy minden résztvevő haza tudjon vinni olyan tudást, 

amivel sikeresebb dalszerző válhat belőle. Legalább ennyire fontos célunk az is, hogy hosszú szünet 

után a dalszerzők végre találkozhassanak, és megoszthassák tapasztalataikat, megvitathassák a 

kérdéseiket egymással.  

A programokra a regisztráció elindult 

http://muzikum.hu/
https://expo.dalszerzo.hu/
https://expo.dalszerzo.hu/hu/#program


Jegyek még kaphatók, az esemény egyes programjain való részvétel viszont regisztrációhoz kötött – 
ezzel érdemes sietni, nehogy éppen a kiszemelt programon fogyjanak el a helyek.  A honlapon található 
programleírásokban olvasható, hogy mely programok ezek. 
A mostani jegyvásárlók a DEX májusi előadásainak és workshopjainak a felvételét is megkapják, így 
mindkét nap „résztvevői” lehetnek. (A korábban már megvásárolt jegyek természetesen érvényesek a 
16-i eseményre, a jegytulajdonosoknak nincs egyéb teendőjük.) 
 
Covid-információk 
Kiemelten fontos számunkra, hogy minden résztvevő biztonságban tudjon részt venni a DEX-en. Ezzel 
kapcsolatban folyamatos tájékoztatást olvasható a honlapunkon: http://expo.dalszerzo.hu/#gyik 
 
  

Kíváncsi korábbi DEX előadásainkra? 

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 

 

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 
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