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November 25-én zárva tartunk 

Ezúton is értesítjük, hogy november 25-én csütörtökön egy napig nem leszünk elérhetőek sem 

telefonon, sem személyesen. Köszönjük megértését! Másnap reggel 9 órától ismét várjuk 

megkeresését. Természetesen a zárvatartás ideje alatt is intézheti ügyeit online, a Szerzői 

Információs Rendszerben. Ha esetleg még nincs SZIR-regisztrációja, érdemes mielőbb pótolnia 

ügyfélkapu-hozzáféréssel vagy személyesen, irodánkban. A regisztráció módjairól itt olvashat: 

http://bit.ly/online_ugyintezes  

„Mörcsfesztivál”, az összehangolt zenei akciós hétvége: november 20-21. 

Előadóként is aktív dalszerzőink figyelmébe: a ProArt és a "Fair Play a zenéért" összegyűjti a hazai 

merch piac szereplőit azzal a céllal, hogy egy közös online felület és esemény formájában a rajongók 

elé tárja a magyar zenekarok, előadóművészek ajándéktárgyainak kínálatát – már a karácsonyi 

szezonra is gondolva. 

A tervek szerint 2021. november 20-21-én, szombat-vasárnap megrendezzük a Mörcsfesztivál online 

eseményt, ahol minden előadó, zenekar, kiadó, menedzsment ingyenesen bemutathatja 

merchandising termékeit (póló, bögre, kulcstartó, kitűző, stb.) és hanghordozóit. Ehhez első 

lépésként az alábbi linken kell regisztrálni a most készülő adatbázisba.  

A Mörcsfesztivál egy összehangolt zenei akciós hétvége (avagy a "a zeneipar kuponnapja”, 

kuponhétvégéje), amikor a magyar zene rajongói kedvező áron vásárolhatják meg kedvenceik 

relikviáit vagy különleges, "csomagba rendezett", esetleg dedikált termékeit – akár karácsonyi 

ajándékként.  

Ha eladó merch termékeivel szeretne felkerülni a Mörcsfesztivál oldalára, ezen a linken 

regisztrálhat és csatlakozhat az akcióhoz: https://bit.ly/morcsfeszt_artisjus  

A ProArt minden regisztráló zenei produkciót értesít a további teendőkről, részletekről.  

A kezdeményezést közösségimédia-aktivitásokkal és a Fair Play rajongói adatbázisának bevonásával 

erősítjük. Az előadók (és dalszerzők), kiadók, menedzsmentek számára ez egy közvetlen értékesítési 

eredménnyel járó közös akció. A Mörcsfesztivált kísérő kommunikáció a ProArt és a Fair Play 

célkitűzésének megfelelően tájékoztató, tudatossági kampány is egyben. 

 

Kedvenc producerét jelölheti a Beat műsorába 

A Producer c. rádiós sorozat küldetése, hogy közelebb hozza az emberekhez a zeneiparban sokszor 

háttérben meghúzódó szakembereket, azokat, akik által a dalok színt kapnak. A Beat rádió stúdiójába 

érkező producerektől Lombos Márton műsorvezető három dalt kér: azt, ami az áttörést hozta 

számukra, a nagy kedvencüket és a nagy meglepetést. A műsor által olyanok munkáját, szellemiségét 

ismerhettük meg, mint Szabó Zé, Nagy Laci ‘Gitano’, Heilig Tomi, Bakonyi Bálint ‘Hiboo’, Ferencz 
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Péter ‘Peet’, Temesi Berci, Rakonczai Viktor, Somogyvári Dani, Vígh Arnold, Závodi Gábor, Lázár 

Tibor, Szirtes Edina ‘Mókus’, Szakos Krisztián, Sebestyén Áron, Malek Miklós.  

Most bárki jelölheti kedvenc producerét: a szerkesztők a beatradiohungary@gmail.com-ra várják az 

üzeneteket azon producerek nevével, akikkel még szívesen hallgatnának beszélgetést a követők. A 

legtöbbször beérkezett két név bekerül a műsorba.  

Határidő: november 14.  

Pályázat: keresztény könnyűzenei képzést támogatnak 

Kovács K. Zoltán Alapítvány keresztény könnyűzenei képzés támogatására pályázatot hirdetett meg. 
A program célja, hogy a keresztény könnyűzenei képzésekhez elsősorban zene-énektanár, 
próbaterem, technikai eszközök bérlésének költségéhez, valamint a koncertek próbáihoz, 
koncertekhez, fellépésekhez szükséges feltételekhez hozzájáruljon. 
További részletek és pályázati felhívás: https://bit.ly/3mTF7YU  

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300 000 forint. 
A benyújtási határidő: 2021. november 30. 
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