
Feladó: kommunikacio@ 

Tárgy: JÖN: Dalszerző Expo 2022-ben is, jegyek már kaphatók – promó kódja az emailben! 

 

Négynaposra bővül és nemzetközi programokkal várja a dalszerzőket a DEX. SZIR-regisztrált szerzőként 
Ön kedvezményesen válthatja meg belépőjét március 20-ig. 

 

Kedves XY! 

Örömmel jelentjük, az Artisjus idén is megrendezi a DEX Songwriting Expót.  Az esemény 2022-ben 
visszatér a nemzetközi programkínálathoz és újra részt lehet venni a teljes programon személyesen, a 
helyszínen. Ugyanakkor online is követheti a programot, akinek biztonságosabb vagy komfortosabb a 
részvétel otthonról.  

Újdonság: 2022-ben az esemény négynapossá bővül, a DEX tematikus napjain a dalszerzés egy-egy 
fázisa kerül középpontba.  

Mikor lesz a DEX? 2022. május 23-26.  

Hol? Muzikum, 1088 Budapest, Múzeum utca 7. 

 

Mi várható a 2022-es DEX-en? 

„Az elmúlt évek tapasztalatai alapján  a DEX közönségkedvenc programtípusa a kis létszámú 
workshop, ahol élvonalbeli, szakmailag már többször bizonyított dalszerzőktől lehet gyakorlati tudást 
szerezni. Ezért döntöttünk 2022-re négy tematikus DEX-nap mellett. Hétfőn a zeneszerzésé, kedden 
a szövegírásé, szerdán a produceri munkáé lesz a főszerep, míg a csütörtöki napot a dalszerzői 
kollaborációk támogatására és a zeneipari kapcsolatok építésére szánjuk. Visszatérnek a 
nemzetközi fókuszú, angol nyelvű programjaink is, amelyekre reméljük, minél többen érkeznek majd 
a környező országokból is – ahogy a koronavírus előtti időszakban történt. De gondolunk azokra is, 
akik – akár itthonról, akár külföldről – biztonságosabbnak érzik az otthoni részvételt, ők online 
közvetítésen követhetik majd az eseményeket” (dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus Üzleti 
transzformációs igazgatója, a DEX alapítója). 

 

 

Jegyvásárlás 

A DEX Songwriting Expóra napijegy, bérlet és online jegy is vásárolható az expo.dalszerzo.hu 

weboldalon.  SZIR-regisztrációval rendelkező szerzőként Ön 2022. március 20-ig kedvezményes áron 

válthatja meg négynapos bérletét 9000 forintért (promókód: SZIR2022), vagy napijegyét 3500 

forintért (promókód: SZIR20220523 – Zeneszerzés nap, SZIR20220524 – Szövegírás nap, 

SZIR20220525 – Produceri munka, SZIR20220526 – Zeneipari kollaborációk). A kód egyszer 

használható fel, egy vásárlás alkalmával maximum 5 db jegy vásárolható. 

Részt veszek az eseményen 

(Facebook event) 

http://muzikum.hu/
http://expo.dalszerzo.hu/


 

  

 

 

 

 

Kíváncsi korábbi DEX előadásainkra? 

A DEX Youtube-csatornáján több előadás is elérhető a korábbi évekből. 

Ilyen volt a DEX tavaly: DEX2021 Aftermovie 

Kövesse a fejleményeket! 

A DEX a Facebookon: @dexsongwritingexpo  
A DEX az Instagramon: @dexsongwritingexpo  
Facebook-esemény: https://bit.ly/dex2022event 
Honlap: https://expo.dalszerzo.hu 
 

Üdvözlettel, 

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: @artisjus.hu  
Instagram: @dalszerzo  
Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 

 

 

 

 

 

 

Megveszem a jegyem 

kedvezményesen 

https://www.youtube.com/channel/UCwse-vjY7QIC5PAKM1IfTMQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSnSwUZgo58
https://www.facebook.com/dexsongwritingexpo
https://www.instagram.com/dexsongwritingexpo/
https://bit.ly/dex2022event
https://expo.dalszerzo.hu/
https://www.facebook.com/artisjus.hu
https://www.instagram.com/dalszerzo/
https://dalszerzo.hu/

