
Kedves Szerzőnk! 

Itt az új dal, amelyet 37 magyar szerző írt 

A Dalszerzők napja alkalmából megjelent az Ez a dal
mindenkié című szerzemény, amely 37 szerző közös
munkájának gyümölcse. Ezzel új rekord született, hiszen
soha ennyien nem írtak közösen dalt Magyarországon. Az
alkotói folyamatot két Artisjus-díjas szerző, Müller Péter
Sziámi dalszövegíró és Sebestyén Áron producer fogta
össze. 

Így készült a dal 

Cikk: https://bit.ly/megjelent_rekorddal   

Videó: https://bit.ly/klipfelvetel_ezadalmindenkie 

Október 8. a Dalszerzők napja. Csatlakozzon Ön is! 

Ünnepelje velünk a Dalszerzők napját október 8-án! Van

olyan dal – akár saját szerzemény –, ami meghatározó, mert

összeköti egy Ön számára fontos emberrel – például

szerzőtárssal, előadóval?  Kérjük, ossza meg történetét

október 8-án egy közösségi média posztban, és

csatlakozzon a Dalszerzők Napjához! Hashtagek:

#adalösszeköt, #dalszerzőknapja

Bővebben: https://kosziadalt.hu/ 

Dalszerzők napja a Facebookon: https://bit.ly/DszN_FB 

JÖN! Budapest Showcase Hub dalszerzőket érintő
témákkal 
Az idei Budapest Showcase Hub zeneipari konferenciára
idén is várják a zeneipar üzleti oldala iránt érdeklődőket. Az
Artisjus közreműködésével megvalósuló angol nyelvű
programok:

Live stream and their royalty systems

Meghallgatom

https://bit.ly/megjelent_rekorddal
https://bit.ly/klipfelvetel_ezadalmindenkie
https://kosziadalt.hu/
https://bit.ly/DszN_FB
https://youtu.be/9FDdAxy5kx4


The place of songwriters in the European music
streaming market

Időpont: 2022. október 20-21. 
Helyszín: Fészek Művészklub 
A BUSH-ról bővebben: https://bit.ly/3Mdo6Ee és
https://bit.ly/3ecUCKa 

Music Hungary Konferencia Veszprémben 

November 29-30-án érkezik az év másik jelentős zeneipari
eseménye, a Music Hungary Konferencia. A zeneipari
szakemberek idén is Veszprémben vitatják meg a zeneipar
aktuális kihívásait és fontos történéseit két teljes napon át;
az esemény továbbra is fontos terepe a szakmai
párbeszédnek és szakmai kapcsolatok továbbépítésének. A
konferenciára kedvezményes jegyek már kaphatók. 

Aktuális program: https://bit.ly/3RGn2Kb 

Üdvözlettel, 

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: @artisjus.hu 

Instagram: @dalszerzo 
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