
 

 
Producentföretag  Organisationsnummer  

Adress  

Kontaktperson  Telefon  

Beställare  

 

 

MUSIKVERK I PRODUKTIONEN (Anmäl verken via din webbtjänst på www.stim.se ) 
Kompositör/Textförfattare/Förlag  Verktitel  Antal 

sek  
V/I *) 

    

    

    

    

    

*)V = Vokal  I= Instrumental  Total musiklängd i sekunder   
  Övernskommen licensavgift för synkroniseringen   
   Ort Datum 

Upphovsmannens/Förlagets underskrift  Telefon  Producentens underskrift  

Övriga upplysningar  Namnförtydligande  

Sänd anmälan till: NCB - Nordisk Copyright Buraeu, Hammerichsgade 14, 1611 Copenhagen V, Denmark.  e-post: av.se@ncb.dk

 

 

BESTÄLLNINGSMUSIK  
Anmälan om licenseringsavtal  

Produktionens söktitel  
 

Längd  

Antal versioner av produktionen 
som innehåller samma 
musikverk   

Totalt antal ex  

FILM  / DVD / MULTIMEDIA   RADIOREKLAM *)  

Programtyp   S pridning : Antal potentiella lyssnare  

 Info / Kort�lm / Underhållning / Vinjett    Över 1 miljon  

 Reklamspot    250.000 – 1 miljon 

 Spel�lm    50.000 – 250.000  

 Multimedia   Under 50.000  

       Annan   Vilka radiostationer?  

Visning   

 Bio   

       TV, TV -företag och kanal   Sän dning  

 Antal ggr/dag Antal ggr/vecka  

      Annan visning, var?   Antal ggr/månad  Antal ggr/år  

 Totalt antal sändningar  

För vilka länder önskas tillstånd?    Första sändningsdatum  Sista sändningsdatum  

 *) Programsignatur, vinjett, m  m för radio faktureras ej. Dock ska fullständig 
information lämnas på denna blankett som underlag till STIM.  
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