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MUSIKRAPPORT 
TV - program 

Programmet är producerat för (kontaktpersoner – se nästa sida) 
Kanal 

      
Webb-tv? Play-tjänst?  

   Nej          Ja        Om ja, ange webbplats:   

 

  Nej          Ja         Om ja, ange webbplats: 

 
Programtitel 

      
Produktionsnummer Avsnitt År 

             

Produktionsbolag/Redaktion 
Företagets namn Organisationsnummer 

            
Kontaktperson Telefonnummer 

            
Faktureringsadress Postnummer och ort 

            
E-post 

      

 
Datum, sändning Datum, repris 1 Datum, repris 2 Datum, repris 3 

                        

  Som förinspelat program                                                                                       Som direktsänt program     

 Kategoriförklaringar för tabellen nedan 
 
SIG  Signatur/Vinjett 
B  Bakgrund 
V  Visuellt/Live 
 

L  Librarymusik/produktionsmusik 
MV  Musikvideo 

Kat Verkets titel Kompositör Artist Skivmärke 
Skiv-

nummer 
Spår/ 
Track Min Sek 
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Kat  Verkets titel  Kompositör  Artist  Skivmärke  
Skiv -

nummer  
Spår/  
Track  Min  Sek  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Skicka musikrapportblanketten till NCB samt berörd tv-kanal , se kontakt information nedan .  
Om det nns librarymusik  i produktionen , skicka  en kopia även till respektive libraryförlag.  

NCB av.se@ncb.dk 
NCB - Nordisk Copyright Buraeu, Hammerichsgade 14, 1611 Copenhagen V, Denmark
NCB:s telnr  för svenska kunder: 010 - 049 999 95. Mellan kl 10.00 -  kl 14.00 

TV3 line@soundmouse.com 

TV4  stimrapport@tv4.se  
Jenny Ericsson, TV4, 115 79 STOCKHOLM, telefon 08-459 40 09, fax 08-459 40 19, 

Kanal 5 musikrapporter@kanal5.se 
Kanal 5 AB, 114 99 STOCKHOLM, telefon 08-520 55 307, fax 08-520 55 099,  

SVT Produktionsbolag som producerar för SVT ska rapportera direkt i webbtjänsten Soundmouse. Produktionsbolaget beställer 
inloggning genom att registrera sig på soundmouse.com. Skicka även ett mejl till musikrapportering@svt.se och ange vilket/vilka 
program bolaget ska musikrapportera. 

Stim radio-tv@stim.se
Musikrapportering, Stim, Box 170 92, 104 62 STOCKHOLM, telefon 08-783 88 00, fax 08-783 95 20.  
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