BRUG AF EKSISTERENDE MUSIK I TV-PRODUKTIONER INDENFOR NORDEN		
PRODUKTIONSTYPE

DEFINITION

SYNKRONISERINGSVEDERLAG

TV-PRODUKTIONER

Alle andre TV-produktioner

DKK 14,92 per sekund musik

LIVE ON TAPE

En liveoptagelse med publikum

DKK 6,71 per sekund musik

TV drama med et fiktivt handlingsforløb til visning indenfor
Norden og Baltikum.

Op til 30 sekunder: DKK 3360 (per værk)

Hvis en visningsaftale udenfor Norden og Baltikum foreligger
på tidspunktet for licens-indgåelsen, skal produktionen cleares
til visning uden for Norden og Baltikum. I dette tilfælde skal
rettighedshaver kontaktes direkte

30-60 sekunder: Yderligere DKK 1680 (per værk)

TV-DRAMA
vist i Norden & Baltikum

Efter 60 sekunder: Yderligere DKK 840 per 30 sekunder (per
værk)

TV-DRAMA
vist udenfor Norden & Baltikum

TV-drama med et fiktivt handlingsforløb, til visning udenfor
Norden og Baltikum

Forhandles direkte med rettighedshaver

KONCERTER

Koncerter og andre forestillinger som ikke oprindeligt var lavet
med henblik på TV-visning. Live eller forudindspillet. Inkluderer
ikke operaer eller musicals; her skal man kontakte rettighedshaverne direkte

DKK 5,22 per sekund musik

Vignet: Musik brugt som introduktion og afslutning på en
TV-program. Bliver også kaldt signatur eller kendingsmelodi

VIGNET OG BUMPER

Bumper: Musik brugt som overgang mellem indslag og/eller
reklamepauser

Forhandles direkte med rettighedshaver

TRAILER

En kort reklame for et TV-program. Gælder både for trailers
"in-context" og "out-of-context"

Forhandles direkte med rettighedshaver

TV-REKLAME

Produktioner med et salgsfremmende formål. Omhandler et
firmas produkt, tjeneste eller mærkevare

Forhandles direkte med rettighedshaver

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

TILLÆG I PROCENT

TILLÆG

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

BRUG AF BESTILLINGSMUSIK I TV-PRODUKTIONER
PRODUKTIONSTYPE

DEFINITION

TV-PRODUKTIONER

Alle TV-produktioner.

VIGNET

Musik brugt som introduktion og afslutning
på en TV-program

SYNKRONISERINGSVEDERLAG
Mindre TV-serier (maks 3 episoder): DKK 5963 per episode.
Større TV-serier (mer end 3 episoder): DKK 34.075 t.o.m. 6 episoder. F.o.m. episode 7 betales
der DKK 5.963 per episode
DKK 1.700 per episode

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		

Minimumsfaktureringsbeløb: DKK 480

