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Kedves XY! 

 

Megjelent a nyári Dal+Szerző magazin 

 
Címlapunkon a Carson Coma zenekar - Junior Artisjus-díj, helyezés a Forbes 30 sikeres magyar 30 
alatt-listán és a harmadik nagylemez. A zenekar legnagyobb sikere mégis a rohamosan növekvő 
közönségük, és a tény, hogy máris meg tudnak élni legnagyobb szerelmükből, a zenéből. Fekete 
Giorgio énekessel és Héra Barnabás dobossal beszélgettünk a 22. Artisjus Díjátadón, amelyet új 
helyszínen, a Magyar Zene Házában tartottunk június 13-án.  
Interjú készült az Artisjus-díjjal idén kitüntetett Pintér Gyulával, Dragony Tímeával, Szepesi Mátyással 
és Müller Péter Sziámival is. Irodalmi rovatunkban Keresztury Tibor Hűlt helyem című regényéből 
mutatunk részletet. 
Az új lapszámban beszámolunk a DEX Songwriting Expóról, ahol 4 napon át minden a dalszerzésről 
szólt.  
Bemutatjuk az Artisjus statisztikáját a 2021-ben kifizetett szerzői jogdíjakról, és körüljárjuk, mi 
mindent tehet meg szerzőként valaki azért, hogy az online térben a Youtube-ról is érkezzen szerzői 
jogdíja. 
 
A friss Dal+Szerző magazint már online is lapozhatja: https://bit.ly/DSZ37 
 
 

JÖN! Pályázat szociális támogatásra az Artisjus Zenei Alapítványnál 

 

Hamarosan megjelennek az Artisjus Zenei Alapítvány pályázatai az Alapítvány honlapján. Mint 

minden évben, idén is könnyűzenei és komolyzenei szerzők (vagy örököseik) pályázhatnak majd 

családtámogatásra, rászorultság alapú szociális támogatásra és nyugdíjkiegészítésre. Fontos változás 

a korábbiakhoz képest, hogy 2022-től már csak elektronikus úton lehet beadni a pályázatokat 

alapítványunkhoz.  

A pályázatok megjelenéséről hamarosan tájékoztatni fogjuk újabb hírlevelünkben. Kérjük, figyelje e-

mail-fiókját a részletekért!  

 

Hétfőn Artisjus-nap a Művészetek Völgyében 

Július 25-én, hétfőn két programmal is várja a fesztiválozókat az Artisjus a Völgykomolyzene helyszínen. 
Délután négy órától az Artisjus-díjas Binder Károly és Borbély Mihály lép „színpadra” a kapolcsi Római 
Katolikus Templomban. 19 órától pedig a szintén Artisjus-díjjal kitüntetett Fejes Krisztina és Illés Eszter 
kortárs komolyzenei előadása várja az érdeklődőket. A program házigazdája Madarász Iván, Kossuth-
díjas, Erkel Ferenc-díjas, Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző, az Artisjus volt elnöke.  
 
A programról bővebben: https://bit.ly/3czkjn0  
 
 
 

https://bit.ly/DSZ37
https://bit.ly/3czkjn0


Pályázat: Orszáczky Miklós-díj 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Zeneszerzők Egyesülete idén is meghirdeti az Orszáczky 

Miklósról elnevezett díjhoz kapcsolódó pályázatát.  

A díjban olyan zeneszerző részesülhet, aki 40 évnél fiatalabb, illetve a mű bemutatásának évében 

tölti be a 40. életévét. A díjra magyar szövegű vokális, vagy instrumentális művet nevezhet a mű 

alkotója, illetve az alkotó egyetértésével a művet bemutató, kiadó intézmény (vagy előadó) 

pályázhat.  

A díjat a Magyar Zeneszerzők Egyesülete elnöksége ítéli oda – esetleges kérdésekkel is kérjük, 

hozzájuk forduljon.  

Határidő: 2022. augusztus 30. 

A díj értéke: 200 000 Ft 

 

További pályázati feltételek és részletek: https://bit.ly/Orszaczky-dij  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/Orszaczky-dij

