
PRISER FOR BRUK AV MUSIKK I FILMPRODUKSJON INNENFOR NORDEN (INKL. ONLINE)

PRODUKSJONSTYPE        DEFINISJON MUSIKKATEGORI SYNKRONISERINGSVEDERLAG

REKLAME & TRAILER Produksjon med omsetningsfremmende eller
merkevarebyggende formål Eksisterende musikk Forhandles direkte med opphaver/ forlag

SPILLEFILM                                  Film fremstilt med henblikk på (men ikke uteluk-
kende til) visning på kino. Ment for kommersiell 
distribusjon

Eksisterende musikk Forhandles direkte med opphaver/forlag

Bestillingsmusikk

For visning i Norden: 
Spilletid opptil 15 min              NOK 19.543
Spilletid opptil 30 min              NOK 38.468
Spilletid over   30 min              NOK 58.010

Visning i Europa:                      + NOK 13.474

Visning utenfor Europa:           + NOK 20.263

KORTFILM     
med kinodistribusjon                   

Kort film (under 60 minutter lang) med fiktivt 
handlingsforløp. Fremstilt med henblikk på 
visning på kino

Eksisterende musikk Forhandles direkte med opphaver/forlag

Bestillingsmusikk NOK 5.349

KORTFILM 
TV, festival og annen 
visning

Kort film (under 60 minutter lang) med fiktivt
handlingsforløp. Ikke fremstilt med henblikk 
på kinovisning, men til TV-visning, festivaler og 
annen visning

Eksisterende musikk NOK 17,28 per musikksekund

Bestillingsmusikk NOK 5.349

DOKUMENTAR                             
med kinodistribusjon

Produksjon uten manus, som omhandler virke-
lige hendelser. Fremstilt med henblikk på visning 
på kino

Eksisterende musikk Forhandles direkte med opphaver/forlag

Bestillingsmusikk NOK 8,74 per musikksekund

DOKUMENTAR                                         
TV, festival og annen 
visning

Produksjon uten manus, som omhandler 
virkelige
hendelser. Ikke fremstilt med henblikk på 
kinovisning, men til TV-visning, festivaler og 
annen visning

Eksisterende musikk NOK 17,28 per musikksekund

Bestillingsmusikk NOK 8,74 per musikksekund

TERRITORIETILLEGG FOR VISNING UTENFOR NORDEN

Prisene over dekker også online-visning, såfremt denne er begrenset til visning innenfor Norden ved hjelp av en geoblokkering. NCB kan også gi lisens til visning utenfor dette området, 
men da kun til nordisk repetoire. Nedenstående tillegg vil da bli lagt til på dette repertoiret. NB! Gjelder ikke spillefilm (se egne territorietillegg over).

VISNINGSOMRÅDE                  TILLEGG I PROSENT    TILLEGG

PER LAND      +15 % Ovenstående avgift x 1,15

EUROPA                          +100 %   Ovenstående avgift x 2

USA OG CANADA    +100 %   Ovenstående avgift x 2

HELE VERDEN        +200 %   Ovenstående avgift x 3

Minimumsfaktureringsbeløp: NOK 560


