Vidste du ...

at der er indgået en rammeaftale om brug af audiovisuelt materiale på museer?

Aftalen giver fx museer mulighed for at:
•

Bruge klip fra tv og radio

•

•

Bruge reklamefilm fra tv og fra
Statsbibliotekets samling

Vise enkeltprogrammer og uddrag heraf
(optaget fra tv-kanaler)

•

Rekvirere optagelser af tv-udsendelser på DVD

•

Bruge audiovisuelt indhold fra internettet
i formidlingen

•

Bruge tv-musiksiden

•

Bruge audiovisuelt indhold i udstillinger,
til undervisning og kundskabsformidling
(fx i museers skoletjeneste)

•

Bruge baggrundsmusik

•

Vise audiovisuelt indhold i visse
erhvervede kunstværker

•

Vise tv (flow-tv), herunder visning af kortog dokumentarfilm

•

Vise specifikke optagelser, der er
overdraget til museer

Kulturstyrelsen er en styrelse i Kulturministeriet, som
blandt andet varetager administrationen af museumsloven. En af opgaverne er at sikre, at museerne lever op til
de mål og standarder, der følger af museumsloven og af
politiske målsætninger for museumsområdet. At understøtte og kvalificere en professionel udvikling af museerne er derfor en central ambition for Kulturstyrelsen.

Organisationen Danske Museer (ODM) er en interesseorganisation, hvor 169 af alle landets museer og konserveringscentre er medlemmer. Det svarer til 96% af alle
statsanerkendte museer. ODM er museumsverdenens
forum for faglige netværk, efter- og videreuddannelse
og museumspolitiske anliggender. ODM er museernes
professionelle mødested.

Copydan AVU-medier er en non-profit forening, som
giver adgang til at anvende audiovisuelt indhold i
kundskabsformidlings- og undervisningssammenhænge.
Foreningens mål er at fungere som en værdiskabende
partner og central indgang til brugen af levende billeder.
AVU-medier er et af de seks selvstændige Copydanrettighedsselskaber, som alle arbejder for ‘Kunst, Viden
og Underholdning’. AVU-medier er ejet af over 30 forskellige rettighedsorganisationer fra kulturindustrien.
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