
Feladó: kommunikacio@ 

Cím: Várunk a DEX-en! Végleges program, online jogdíj tanácsadás – jegyek még elérhetők! 

 

 

Kedves XY! 

Jövő hétfőn, négy tematikus nappal érkezik az ötödik DEX Songwriting Expo. Előadások, workshopok 

és mesterkurzusok a zeneszerzés, a szövegírás, a produceri munka/hangszerelés, illetve a zeneipari 

kollaborációk témájában. 

MIKOR? 2022. május 23-26. 

HOL?  Muzikum, 1088 Budapest, Múzeum u. 7. 

Jegyek még kaphatók: 

- Napijegy: 4.500 Ft 

- Bérlet: 10.000 Ft  

 

 

https://expo.dalszerzo.hu/jegyek/ 

 

Ha otthonról szeretne becsatlakozni, lehetőség van online bérlet (5500 Ft) és online napijegy (1990 

Ft) vásárlására is. 

 

Online jogdíj tanácsadás. Az Artisjus munkatársai egész napos tanácsadást adnak: a részvétel 

regisztrációhoz kötött, jelentkezni az alábbi linken lehet: https://bit.ly/DEX_Artisjus_tanacsadas_reg 

 

A végleges program elérhető a honlapon (expo.dalszerzo.hu). Új előadóink: 

- Pascal Oorts belga producer és Ableton certified trainer interaktív workshopja keretében 10 

ponton keresztül, gyakorlati példákkal is szemléltetve mutatja be, mire érdemes odafigyelni, 

hogy ne átlagos dal szülessen. 

- Kozma Kata az online kollaborációk gyakorlati kérdéseiben ad tanácsot, és bemutatja, ő 

hogyan ír zenét másokkal. A helyszínen Vavra Bence, a távolból Marta Galuszewska (The 

Voice nyertes, PL) csatlakozik hozzá. 

- A Dalfutár producerei, Hajós András és Jeli András a sikeres kollaborációk szakmai 

hátteréről beszélnek, bepillantást engedve a kulisszák mögé. 

- Saya Noé & Ian O’Sullivan anyanyelv és választott nyelv, valamint dalszövegírás 

kapcsolatáról, kifejezésmódról és nyelvi dilemmákról beszélgetnek. 

- Bánkuti Dani előadása a sound design és a hangszerelés munkafolyamata közti különbségről 

szól, bemutatja a legjobb stratégiákat, miközben lerántja a leplet az elterjedt tévhitekről. 

- Tempfli Erik gyakorlati workshopja a zongora-ének hangszerelés sajátos kérdéseire keresi a 

választ. 

Megveszem a jegyem 
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- Hien elmélyed a művészi profilváltás (rebranding) főbb tényezőiben és bemutatja, milyen 

folyamat művészként újraalkotni magunkat. 

- Zeneipari témájú előadások is érkeznek a Zeneműkiadók Szövetségétől, a Majdnem Híres 

Rocksulitól és az Artisjustól. 

-  

- És akikről már írtunk: Rácz Gergő, Szepesi Mátyás, Johnny K. Palmer (HU, AT), Hegyi György, 

BÖBE, Monoir (RO), Körmendi Roland (SMiTHMUSiX, HU, NL), Müller Péter Sziámi, Global 

Records (RO), Palya Bea, Zsüd. 

  

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 
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