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Már a YouTube-on A Dal 2017 360 fokban  
 
A Dal 2017 You Tube oldalán az elődöntőkbe továbbjutott versenyzők produkciói már 
megtalálhatók 360 fokos változatban, 4K felbontásban. Persze, az igazi élmény az, 
amikor egy VR szemüvegen át láthatjuk a dalokat. Aki kipróbálja, valóban úgy 
érezheti, mintha ő maga is a színpadon állna. Most bárki számára elérhetővé válik az 
élmény: az első közönségtalálkozót február 4-én a Camponában rendezzük, a 
helyszínen Singh Viki, a Leander Kills és Henderson Dávid várja a rajongókat 11 órától. 
A sorozat február 11-én az Árkádban, majd 18-án az Arénában folytatódik. 

Magyarországon elsőként PlayStation VR szemüveggel is nézhetőek A Dal 2017 
produkciói. A világot jelenleg izgalomban tartó technikai újdonság segítségével A Dal 
2017 rajongóinak lélegzetelállító élményben lehet részük: szétnézhetnek a stúdióban, 
odaállhatnak kedvenc előadóik mellé, de akár a stáb munkáját is egészen közelről 
megfigyelhetik, hiszen a virtuális valóság technológia segítségével részesei lesznek a 
nagyszabású produkciónak. 

#ADAL2017 #ADALAMITDUDOLSZ #DUNATV 

 
A Dal 2017 látványos stúdiójában már az első adástól speciális eszközök rögzítik a 
történéseket, mindhárom válogatón forognak a 360 fokos kamerák is, hogy a 
továbbjutók produkcióit különleges videókban, igazi VR élményként láthassák a 
tévénézők. A VR szemüveggel különleges perspektívákból nézhetünk körül a stúdióban, 
a virtuális valóság olyan hatást kelt, mintha a színpadon állnánk vagy a nézőtéren ülnénk 
a produkció alatt.   
 
A 18 elődöntős versenyző látványos produkcióit bárki újra átélheti A Dal és a 
PlayStation VR közönségtalálkozóin, ahol a rajongók a virtuális kaland után, akár 
személyesen is találkozhatnak kedvenc előadójukkal. Az első közönségtalálkozót február 
4-én a Camponában rendezzük, a helyszínen Singh Viki, a Leander Kills és Henderson 
Dávid várja a rajongókat 11 órától. A sorozat február 11-én az Árkádban, majd 18-án az 
Arénában folytatódik. 

A 360 fokos videók A Dal hivatalos Facebook és Youtube oldalán is elérhetőek HD és 4K 
felbontásban is, így otthon a számítógépek előtt ülve vagy a műsort okostelefonról 
követve is nézelődhet bárki a Dal 2017 díszletei között. 
  
Új szavazós app segít a választásban 

  
A Duna csatornán január 14-én induló műsorhoz kapcsolódóan egy olyan okostelefonos 
alkalmazás készült, mellyel a nézők minden, a közmédiában műsorra tűzött szavazós 
műsorban szavazhatnak a jövőben. A Médiaklikk+ applikáció A Dal 2017 indulásával 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm8OlBbs2NtykoHb7AtI5VVOohn7tIDFb
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debütált. Újdonság, hogy A Dal nézői a közösségi oldalakon már meglévő 
felhasználónevükkel és jelszavukkal is bejelentkezhetnek (Facebook, Google, Twitter), 
így a Médiaklikk+ akár külön regisztráció nélkül, egyszerűen használható. 
  
A közmédia Médiaklikk Plusz applikációja az alábbi linkeken érhető el: 
  
iOS: https://appsto.re/hu/RoWNgb.i 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.mtva.mediaklikkplus 

Windows Phone: https://www.microsoft.com/hu-hu/store/p/mediaklikk-
plusz/9nr0hc8570hb 
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