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Kedves XY! 

Az ünnepek közeledtével tájékoztatjuk, hogy 2021-ben december 23. 16 óráig tudjuk fogadni 
megkeresését. Az Artisjus a két ünnep között zárva tart. A Szerzői Információs Rendszerben 
természetesen bármikor bejelentheti új műveit, módosíthatja személyes adatait.  
Boldog karácsonyt, békés ünnepeket kívánunk! 
Karácsonyi képeslap (GOMBON!) : https://bit.ly/artisjus_xmas_2021  
 
Jogdíjfelosztások 2022-ben 

Az Artisjus honlapján már elérhető a jövő évi felosztási naptár, melyben áttekinthető a jogdíjkifizetések 
ütemezése.  Az irodalmi szerzők jogdíja április 21-én kerül utalásra. A legtöbb zenei szerzőt érintő ún. 
„nagyfelosztás” ezúttal is két részben: május 17-én, illetve június 28-án lesz esedékes.  
Jogdíjfelosztási naptár: https://bit.ly/37vylAX  
 
 
Megjelent a téli Dal+Szerző magazin 

Címlapunkon Major Eszter. Az év szövegírója Artisjus-díj idei tulajdonosa a zene és a szavak örök 

szerelmese. 24 éve sorsszerűen csöppent bele a dalszövegírásba, interjúnkban sokszínű szakmai 

életútjának mérföldköveiről mesél. 

Ismét megdőlni látszik az elképzelés, hogy az internet térhódításával ma már bárkiből lehet valaki, 

csak akarni kell. A világraszóló ismertség eléréséhez egy zenei előadó esetében hálózati 

kapcsolatokon keresztül vezet az út, az algoritmusok előre eldöntik sorsunkat földrajzi és kulturális 

elhelyezkedésünk alapján. A BME hálózatkutatóinak tanulmányát szemlézzük. 

Beszámolunk az idén két etapban megtartott DEX Songwriting Expo második napjáról, és bemutatjuk 

a Dalszerzők Napja alkalmából készült országos reprezentatív felmérésünket, melyből kiderült, az 

emberek többsége a dalokból merít erőt nehéz élethelyzetekben. 

A Dal+Szerző magazint online is lapozhatja: https://bit.ly/DSZ_36_web  

 

 

Artisjus előadói és zenetanári díjak 

Tíz zenetanárt és tíz előadót díjazott az Artisjus komoly- és könnyűzenei kategóriákban 2021. december 

17-én. Az egyesület ezzel a két díjjal kíván köszönetet mondani a kortárs darabok elkötelezett 

terjesztőinek. Az Artisjus Zenetanári Díjával azokat a zenepedagógusokat jutalmazzák, akik 

pályafutásuk során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene terjesztésére és missziójuk, hogy 

a felnövekő muzsikusnemzedékek anyanyelvükként értsék a kortárs magyar zenét.  

Az Artisjus Előadóművészi Díjában azok az előadók részesülnek, akik művészeti tevékenységük során 

előtérbe helyezik a kortárs magyar zenét, és küldetésüknek érzik, hogy minél szélesebb közönséghez 

juttassák el ezeket a zeneműveket.   

2021 díjazottjairól itt olvashat: https://bit.ly/3JbUrtk 

https://bit.ly/artisjus_xmas_2021
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https://bit.ly/DSZ_36_web
https://bit.ly/3JbUrtk


 

Könnyűzenei NKA-pályázatok januári határidővel 

Decemberben elején és közepén számos pályázatot írt ki a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló 
Programja. Január 5. a jelentkezési határidő a klubtámogatásokra, nemzetközi jelenlétre (turnétól PR-
ig).  
Január 19. a határideje a következő pályázatoknak: a magyar nyelvű dalszerzés kultúrájának 
támogatása, zenei médiumok, podcastok, induló elektronikus zenei producerek, showcase jelenlét 
(menedzsereknek), előzenekari program. 
 
Pályázatok: https://bit.ly/32tqzaY  
 
 
Olvasta már? Korábbi, kiemelt híreink 

Változások a jogdíj felosztásában 2022-től: https://bit.ly/felosztasi_szabalyzat2022  

Minden, amit az ISRC kódról tudni kell: https://bit.ly/isrc-artisjus 

Szerzői jogdíj a YouTube-ról: https://bit.ly/youtube-artisjus  

SZJA visszaigénylés jogdíj után: https://bit.ly/3n66fUP  

 

Üdvözlettel, 

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: @artisjus.hu 

Instagram: @dalszerzo 

Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 
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