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Már lehet jelentkezni A Dal 2018 mezőnyébe

ki lesz a magyar
könnyűzene új origója?
A közmédia idén is keresi Magyarország dalát, azt a művet, amely
megmozgatja az egész országot. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nyilvánosságra hozta az idei pályázati feltételeket,
amelyek alapján az előadók nevezhetik műveiket a hazai dalválasztó
műsor hetedik évadában való megmérettetésre.
Idén még egyszerűbb a jelentkezés, a jelentkezési lapot a www.mediaklikk.hu/adal címen
lehet kitölteni, valamint itt kell feltölteni
a szükséges anyagokat, és itt szerepel A Dal
2018 részletes pályázati kiírása is. A dalválasztó versenyre november 15. éjfélig lehet
jelentkezni.
„A Dal elmúlt hat évada bizonyította, hogy
szükség van egy olyan műsorra itthon, amely
nem egy megszokott tehetségkutató: az adásokban Magyarország dalát keressük hétrőlhétre. A Dalból minden induló másképp profitál,
gondoljunk csak Pápai Jocira, akinek zenei
karrierje új lendületet vett a műsornak köszönhetően. A Dal a hazai könnyűzenei élet fontos
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katalizátora lett: az előadók, a zeneszerzők
már számolnak a műsorral, sokan megvárják
a szeptember elsejét új dalaik bemutatásával,
hogy nevezhessenek a versenyre. Bizonyára
jövőre is erős, igényes dalok mutatkoznak
majd be hétről hétre” – mondta Medveczky
Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
televíziós médiaszolgáltatási igazgatója.
A fentieknek megfelelően a versenyre csak
olyan előadó és együttes nevezhet, akinek
korábban már jelent meg zenei albuma vagy
országosan játszott rádió- illetve televíziófelvétele, és rendelkezik lemezkiadóval és/
vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött
szerződéssel.

„Sokat köszönhetek A Dalnak, mert számomra
világossá tette, hogy a zene az én utam. Érdemes jelentkezni a versenyre, aki bejut, az már
mindenképpen nyertes, hiszen minden induló
mást kap a műsortól” – mondta Pápai Joci,
A Dal 2017 nyertese, akinek Origo című számát
egy ország, sőt külföldiek is szép számmal
dúdolták idén.
A műsorban több különdíjat is átadnak majd:
az „A Dal 2018 Legjobb Dalszövege” és az
„A Dal 2018 Felfedezettje” elismerések mellett
jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny. A Dal
2018 nyertese képviselheti Magyarországot
Lisszabonban a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon
2018 májusában.

Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu
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