
ÚJ TÉMA és ÚJ HATÁRIDŐ! 
A népszerű magyarországi DLRM együttesnek megjelent legújabb nagylemeze.  

 

1. Téma: GARÁZS ROCK! (GARAGE ROCK!) 

 

Az új album tartalmazza a „Stalemate” című zeneszámot. 

 

2. Téma: Kérlek, hallgasd meg a zeneszámot és a szöveg valamint a zene alapján 
rajzolj karikatúrát, grafikát, fess festményt, készíts videót. 
Légy kreatív, alkoss szabadon! 

 

A zenét itt hallgathatod meg:  
https://www.youtube.com/watch?v=KzfsWmFqQIE 

 

Az együttes a legjobb videókat koncertjein levetíti, az alkotót is népszerűsítve! 

 

A dal szövege pedig itt van segítségül: 

Stalemate (lyrics) 

I dont wanna spend my time being overhypnotized 
But to be honest it is happening at every single night 
What the bloody hell do you think when you look into my eyes 
Cause i can see an angel who's too cheeky to fly 

I'll be your super clown you 
Could use me any time but you dont know 
That i might be older, i'll risk to be sober so its might be over 

If you were just hangin around i'd probably just take my time  
But the night was short and im still not sober yeah i've gone too far but i'll text you later 

Make me your your terror your pistol 

You should make your decision cause i've already chosen mine  
But in a stalemate situation nobody knows what its all about 

Why why are you talking like we 
Were something else that we used to be 

You should make your decision cause i've already chosen mine  
But in a stalemate situation nobody knows what its all about 
You should make your decision  
In a stalemate situation  
You should make your decision  
In a stalemate situation 

 



 

 

 

 

 

Az DLRM együttes weboldala: http://dlrm.hu/ 

 

1. A pályázaton minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy részt vehet.  
 

2. A pályázat egy fordulós. Pályázónként maximum 10 db, szöveg nélküli pályamunkát várunk 
A/4-es formátumban, technikai megkötöttség nélkül. (Fájl tulajdonság: CYMK, jpg, jó felbontás - 
video: .avi, .wmv, .mov, .mp4 - a gmail postafiók mérete 10 MB!)  
 

3. A karikatúrákat az alábbi e-mail címre várjuk: grafikuskelemen@gmail.com 
 

4. A pályamunkák beérkezési határideje: 2017. augusztus 31. 

 

5. Díjazás: 
I. helyezett: 300 EUR 
II. helyezett:200 EUR 
III. helyezett: 100 EUR 

 

6. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a zsűri bármely, a jelen pályázattal 
kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban 
minden jogi út kizárva. 

 

7. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a beadott pályamunkákat a DLRM együttes ingyenesen és 
térítésmentesen szabadon felhasználja, hivatkozva a karikatúra pályázatra. 

 

8. A pályázattal kapcsolatosan kérjük vegyék figyelembe az alábbiakat. Tilos:  
- márkák, logók vagy szerzői jog által védett anyagok jogosultság vagy engedély nélküli használata. 
Azaz a feltöltött tartalom nem tartalmazhat szellemi tulajdont személyhez fűződő vagy hatályos 
törvény által védett szellemi jogot, kivéve, ha a felhasználási jog megilleti a pályázót.  
- Kereskedelmi termékek és szolgáltatások népszerűsítése.  
- Pornográf vagy szexuális jellegű tartalom használata.  
- Bármilyen jellegű gyűlölködő tartalom (beleértve a rasszizmust, a szexizmust stb.).  
- Bármilyen erőszakos, sértő tartalom vagy bármilyen megbotránkoztató/illetlen, obszcén, 
alkalmatlan tartalom (gyűlöletbeszéd, politikai jelképek, demonstráció).  
- Jogellenes tartalommal, formában, vagy módon (középületen, műemléken, illegális felületen, 
vagy bármely jogilag tilalmas magatartással) ábrázolni, ilyen megjelenítését készíteni és 
felhasználni 
 

A pályázattal kapcsolatos folyamatos tájékoztatás:  
https://www.facebook.com/DLRM-Cartoon-Graphic-Contest-223590831466895/  

 

További információ a grafikuskelemen@gmail.com címen kérhető. 
 

Minden pályázónak jó munkát és sikeres részvételt kívánunk! 
 


