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Átadták az Artisjus-díjakat 

Könnyű- és komolyzenei, valamint irodalmi alkotókat díjazott hétfőn az Artisjus. A díjakat június 13-

án a Magyar Zene Házában adták át. Zsoldos Bélát életműdíjjal, Sárik Pétert az év 

könnyűzeneszerzője címmel, Szepesi Mátyást pedig az év dalszövegírója díjjal tüntették ki. Az év 

komolyzenei műve kategóriában idén három alkotást is díjaztak: Dragony Tímea To a skylark (Egy 

mezei pacsirtához), Pintér Gyula Shades (Árnyak), valamint Vajda Gergely Fuharosok című műve 

érdemelte ki az elismerést. Az irodalmi nagydíjat idén Beremény Géza vehette át, mellette G. István 

László, Fenyő D. György, Keresztury Tibor és Gyimesi Emese kapott díjat egy-egy kötetéért, négy 

kategóriában.  Az év magyarnóta-szerzőjének Matusik Sándort választották.  

Zenei díjazottak:  https://bit.ly/3OmHMW8  

Irodalmi díjazottak: https://bit.ly/3y0MhQW 

Fotóalbum: https://bit.ly/3mTh7EJ  

 

2022-ben ezeket a rádió- és TV-csatornákat dolgozzuk fel 

Honlapunkon már eléri azoknak a TV-csatornáknak és rádiócsatornáknak a listáját, melyek 2022-es 

elhangzásait az Artisjus feldolgozza. A felosztási szabályzat tavalyi változása nyomán az idei évtől 

legalább 20 rádió- és legalább 20 TV-csatornát kell feldolgoznia az Artisjusnak. Hogy a médiapiac 

változásait jól figyelembe lehessen venni, ezek konkrét listájáról évről évre dönt a Vezetőség. A 

szabályzat pontosan meghatározza, hogy milyen priorizálási szabályok alapján kell a rádió- és TV-

adókat kiválasztani. A csatornák listáit eléri az alábbi linkeken.  

Televíziócsatornák: https://bit.ly/3HyfNAt 

Rádiócsatornák: https://bit.ly/3zJzxiL  

 

Hétvégén jön a Mörcsfesztivál  

A ProArt Szövetség idén is megszervezi a Mörcsfesztivált."A kezdeményezéssel az a célunk, hogy 
segítsünk a rajongóknak rátalálni kedvencük egyedi relikviáira" - mondta dr. Horváth Péter, a 
szövetség igazgatója. A ProArt a zenészeket is arra kéri, mozgósítsák a rajongókat, hogy ők is 
vegyenek részt a Zenekari Póló Hétvégé - és akár nyerjenek is egy 20 ezer forint értékű 
koncertutalványt. A rajongók így vehetnek részt:  

1. Felveszi kedvenc zenekari pólóját június 17-19. között bármikor.  
2. Szelfit készít, amin látszik a póló is.  
3. Feltölti a szelfit Facebookra, Instagramra vagy TikTokra és használja a #morcsfesztival 

hashtaget.  
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További információ: www.fairplayhungary.hu 

 

Ilyen volt az idei DEX  

4 nap, 28 program, 400 résztvevő - május végén nagy sikerrel lezajlott az ötödik DEX Songwriting Expo 

a budapesti Muzikum Bisztróban. 

2022-ben tematikus napokon előadásokkal, workshopokkal és mesterkurzusokkal a zeneszerzés, 

szövegírás, produceri munka és a zeneipari kollaborációk témájában zajlott le a DEX. Hazai és külföldi 

előadóktól, valamint zeneipari szakértőktől tanulhattak idén is a rendezvény résztvevői.   

Összefoglaló1: https://bit.ly/3xUXNwZ 

Összefoglaló2:  https://bit.ly/3zFQ9Ih  

Fotóalbum: https://bit.ly/3xVBNCf  
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