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Kedves XY! 

 

Aláírásával csatlakozzon a szerzők közös nyílt leveléhez Ukrajnáért! 

Az alkotók globális szervezete világszerte arra kéri a szerzőket: írják alá a művészek közös nyílt levelét, 

melyben kiállnak az ukrán nép mellett és felszólítják Oroszország vezetését, hogy azonnal vessenek 

véget az ártatlan emberek meggyilkolásának, az ukrán városok elpusztításának, az emberi jogok és a 

kultúra eltiprásának. Az aláírásgyűjtést az Artisjust is tagjai közt tudó CISAC szervezi, elnöke az ABBA 

egyik alapítója, Björn Ulvaeus. A nyílt levelet az aláírók neveivel együtt teszik majd közzé a szervezők.  

A nyílt levél szövege magyarul (linkkel az aláírható angol szövegre): https://bit.ly/NyiltLevelUkrajna  

Az angol nyelvű nyílt levél aláírása: https://bit.ly/OpenLetterCreatorsUkraine  

Ha aláírta, kérjük ossza meg barátaival, kollégáival is a levelet. Közösségi médiás megosztás esetén 

használja a #CreatorsforUkraine hashtaget.  

 

Magyar zenészek a békéért: előadókat várnak március 17-én 14 órára 

Zenés békeflashmobra előadóművészeket várnak március 17-én 14 órára az Olimpia parkba, ahol a 

tervek szerint több százan éneklik majd John Lennon Imagine című dalát. „Kezdeményezésünk célja, 

hogy megmutassuk, a magyar zenészek közösen állnak ki a békéért. Minden idők leghíresebb 

békedalát, John Lennon: Imagine című klasszikusát választottuk, ezt a dalt adjuk elő számos hazai 

művész részvételével budapesti helyszínen” – írják a szervezők, akik nagy hazai koncertszervezők. Az 

előadásról klipet is forgatnak, hogy a közös produkció minél több emberhez eljuthasson itthon és 

külföldön.  A zenei rendezői feladatokat Dorozsmai Péter látja majd el. Ha szívesen csatlakozna a közös 

énekléshez, elég megjelennie a helyszínen, nincs szükség regisztrációra. 

„A produkcióra közönséget és civil énekeseket nem várunk. A megmozdulás nem tüntetés, hanem 

egy olyan performansz, melynek egyetlen üzenete a béke iránti közös vágyunk” – tudtuk meg a 

szervezőktől.  

• Felvétel időpontja: március 17. csütörtök 14:00 (16 óráig, max. 17 óráig tart)  

• Helyszíne: Budapest, V. kerület, Olimpia Park előtti rakpart (forgalom elől elzárt terület) 

 

Songs for Ukraine 

A Songs for Ukraine akció keretében az Artisjus arra kéri a rádiós-televíziós szerkesztőket és más 
zeneszolgáltatókat, hogy válogassanak be ukrán dalokat csatornájuk zenei műsorába. Önt, a többi 
szerzőt és az összes zenerajongót pedig arra biztatjuk, hogy ezekben a hetekben minél több ukrán 
zenét hallgassanak a streaming szolgáltatóknál, és osszák meg kedvencüket a #SongsForUkraine 
hashtag használatával.  
 

https://bit.ly/NyiltLevelUkrajna
https://bit.ly/OpenLetterCreatorsUkraine


Ebben segítünk playlistekkel is, ukrán kollégáinkkal közösen összeállított zenei listáinkat itt találja:  
https://bit.ly/SongsForUkraine  

Az akciót már most támogatja két hazai zenei csatorna, egy országos kereskedelmi TV és egy 
rádiócsatorna. Az akció mögé beállt a CISAC, az alkotók nemzetközi szervezete is, így a magyar 
kezdeményezés a globális segélyakció, a Creators for Ukraine részeként a világ összes pontjára eljut.  

Mindenki, aki csatlakozik az akcióhoz, egyszerre fejezi ki szolidaritását és segít bevételhez juttatni a 
zenei alkotókat. A lejátszások után jogdíj keletkezik, ami az ukrán közös jogkezelő szervezeten keresztül 
eljut majd az ukrán dalok szerzőihez.  

 

Az Artisjus négy autónyi adományt gyűjtött az ukrajnai menekülteknek 

Köszönjük minden adományozónak! Az Artisjus budapesti székházában három napon keresztül 
gyűjtöttünk élelmiszert, higiéniai termékeket és más adományokat. Több tucat szerző és Artisjus 
dolgozó vett részt az adománygyűjtésben. A behozott segélycsomagokat már elszállítottuk a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet székhelyére, hogy eljuthassanak az ukrajnai menekültekhez. 
Adománygyűjtésünk számokban: 

• 898 csomag és 66 karton élelmiszer 

• 213 csomag és 4 karton higiéniai termék 

• 230 csomag és 11 karton babatermék 

• 4 autó tele adományokkal 

• 15 önkéntes az Artisjus munkatársai közül 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/SongsForUkraine

