BRUG AF EKSISTERENDE MUSIK I FILMPRODUKTIONER INDENFOR NORDEN (INKL. ONLINE)
PRODUKTIONSTYPE

DEFINITION

SYNKRONISERINGSVEDERLAG

REKLAME & TRAILERS

Produktion med omsætningsfremmende formål. Omhandler et firmas
produkt, tjeneste eller mærkevare. Inkl. trailers

Forhandles direkte med rettighedshaver/ forlag

Film fremstillet med henblik på (men ikke
udelukkende til) visning i biograf og kommerciel
distribution

Forhandles direkte med rettighedshaver/ forlag

KORTFILM & DOKUMENTAR
med biografdistribution

Kortfilm: Kort film (under 60 minutter lang) med fiktivt handlingsforløb
Dokumentar: Produktion uden manus, som omhandler virkelige hændelser
Fremstillet med henblik på visning i biograf

Forhandles direkte med rettighedshaver/ forlag

KORTFILM & DOKUMENTAR
uden biografdistribution

Kortfilm: Kort film (under 60 minutter lang) med fiktivt handlingsforløb.
Dokumentar: Produktion uden manus, som
omhandler virkelige hændelser.
Ikke fremstillet med henblik på biografvisning, men til TV, festival eller anden
visning

DKK 14,92 per sekund musik

SPILLEFILM

Minimumsfaktureringsbeløb: DKK 480

TERRITORIETILLÆG FOR VISNING UDENFOR NORDEN
Priserne overdækker også online-visning, såfremt denne er begrænset til visning inden for Norden ved hjælp af en geoblokering. NCB kan også give licens til visning uden for dette
område, men da kun til nordisk repertoire. Nedenstående tillæg vil da blive lagt til på dette repertoire.
VISNINGSOMRÅDE

TILLÆG I PROCENT

TILLÆG

PER LAND

+15%

Ovenstående afgift x 1,15

EUROPA

+100%

Ovenstående afgift x 2

USA OG CANADA

+100%

Ovenstående afgift x 2

HELE VERDEN

+200%

Ovenstående afgift x 3

BRUG AF BESTILLINGSMUSIK I FILMPRODUKTIONER
PRODUKTIONSTYPE

DEFINITION

SYNKRONISERINGSVEDERLAG

SPILLEFILM

Film fremstillet med henblik på (men ikke udelukkende
til) visning i biograf og kommerciel distribution

Visning i Europa:

DKK 34.075

Visning i hele verden:

DKK 51.112

KORTFILM & DOKUMENTAR

Kortfilm: Kort film (under 60 min) med fiktivt handlingsforløb
Dokumentar: Produktion uden manus, som omhandler
virkelige hændelser

DKK 5963

KOPIVEDERLAG
Inkluderet i
synkroniseringsvederlaget

Inkluderet i
synkroniseringsvederlaget

NB! For enkeltestående sangtekst/melodi og kendingsmelodi, gælder priserne for hver af de 20 første sammenstillinger af melodi og billede. For hver af de efterfølgende sammenstillinger af musik og billede
gælder prisen DKK 850. 		
Maksimal årlig betaling for anvendelse af samme sangtekst, enkeltstående melodi og kendingsmelodi:
Første 12 måneders periode
DKK
169.812		
Anden 12 måneders periode
DKK
136.290		
Tredje 12 måneders periode
DKK
102.219		
Fjerde 12 måneders periode
DKK
68.445		
Efterfølgende 12 måneders periode
DKK
34.075		

