
Feladó: kommunikacio@ 

Tárgy: Őszi dalszerző tábor a Balatonnál: még egy napig, szept. 18-ig várják a jelentkezéseket 

Kedves XY! 

 

A Banana Records csapata dalszerzőtábort szervez a Balatonnál, a négynapos eseményre még 

szombat éjfélig várják a jelentkezéseket. A tábor célja a zenei kollaborációk elősegítése mellett az, 

hogy megoszthassák egymással dalszerzési technikáikat a résztvevők. 

Időpont: 2021. szeptember 30-tól október 3-ig 

Helyszín: Fonyód 

Résztvevők száma: 18 fő 

Kinek a jelentkezését várják? Jelentkezhetnek producerek, dalszerzők, szövegírók és hangszeres 

zenészek.  

Mi történik majd a táborban?  

A résztvevők beköltöznek a helyszínre, és minden nap más-más csapatokban írnak dalokat. 

Napközben masterclass előadásokon vehetnek részt, ahol például a mastering, a production és a 

dalszövegírás is terítékre kerül. A táborban a résztvevők teljes ellátásban részesülnek, csak a kreatív 

munkára és egymásra kell figyelniük.  

Jelentkezés az online űrlap kitöltésével: https://bit.ly/KEMP_artisjus  

Jelentkezés határideje: 2021. 09. 18. szombat éjfél 

Értesítés az eredményről: e-mailben, szeptember 20-án 

További információ: https://fb.me/e/1fDzIC0O3 

 

Üdvözlettel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 30. - október 3. között a Balatonnál. A 4 napos  eseményre producerek, dalszerzők, 

szövegírók és hangszeres zenészek jelenkezését várják. A Kemp során a résztvevők beköltöznek a 

táborba és minden nap más-más csapatokban írhatnak dalokat, napközben peidg masterclass 

előadásokon vehetnek részt különböző témákban (mastering, production, dalszöveg-írás). A Kemp 
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célja zenei kollaborációk- és az egymástól való tanulás elősegítése. A táborban a résztvevők teljes 

ellátásban részesülnek. A Kempet a MasterCard és az NKA támogatja. Technikai szolgáltatónk az 

Audiospecialista. A táborba szeptember 18. éjfélig lehet jelentkezni! A kiválasztott résztvevőket 

szeptember 20-án, e-mailben értesítjük!  

 

 

.  

Kik lesznek az idei SongLab producerek?  

Marc Urselli (Nick Cave, Sting, Lou Reed) 

Matt Lawrence (Adele, Amy Winehouse, Ellie Goulding) 

John Foyle (Gorillaz, Blur, Damon Albarn, Years & Years) 

Tommaso Colliva (Muse, Franz Ferdinand, Damon Albarn) 

Melyik producerhez hány dallal lehet nevezni?  

Minden produkció csak egy dallal, egyetlen producerhez nevezhet. 

Hogyan zajlik a közös munka?  

A beérkezett demók közül minden producer 2-2 produkciót választ majd, akivel a SuperSize 

stúdióban egy egész napos session során közösen dolgoznak a dalok befejezésén, szükség esetén 

rögzítik a változtatásokat, a workshopot követően pedig egyeztetnek az utómunkáról. 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 17. péntek délelőtt 11:00 

Jelentkezés módja: https://bit.ly/HOTS_artisjus  

A workshopok időpontja: producerenként változó, 2021. október 11. és november 2. között 

A workshopok helyszíne: SuperSize Recording (Törökbálint) 

Az esemény célja: a HOTS - Hungarian Oncoming Tunes könnyűzenei exportiroda a SuperSize 

Recordinggal és az Artisjusszal közösen rendezi meg a HOTS SongLab produceri workshop sorozatot. 

Célja, hogy a nemzetközi piacra vágyó magyar produkciók külföldi producerektől leshessenek el 

bevett gyakorlatokat az utómunkában.  

További részletek: https://www.facebook.com/events/272188884486865  

 

Üdvözlettel:  
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