Vejledning til GK videoer på sociale medier
Indledning
De seneste år har muligheden for at gøre brug af egne indspilninger været stigende. Dette skyldes
primært større tilgængelighed af indspilningsudstyr mm., samt at det aldrig har været så nemt som
nu at lægge det op på sociale medier. Derudover er der stadige juridiske udfordringer, som man er
nødt til at tage højde for, så at både producenter, sangskriveres og musikeres rettigheder bliver
respekteret og overholdt.
I Gospel-kids er vi flere gange blevet spurgt til, om man må have lov til at bruge noget af vores
musik, når man eksempelvis ønsker at lave en musikvideo med sine Gospel-kids deltagere.
Dette har resulteret i, at vi her kommer med en generel vejledning og rettesnor for benyttelse af
Gospel-kids musik på de sociale medier.

Vejledning til optagelse/udarbejdelse af GK-video
Ønskes det at benytte indspilninger, så som singback versioner eller indspilningerne med vokal på
en video, rettes der i første omgang henvendelse til Gospel-kids komiteen gospel-kids@immusik.dk for tilladelse og yderligere info.
- I alle videoer skal der tydeligt fremgå sangens titel, og hvilket album sangen stammer fra,
samt at sangen er en redigeret version af originalen fra det pågældende album.

Der kan i udgangspunktet kun gives tilladelse til:
1. Live video
Vi vil opfordre til, at man som Gospel-kids gruppe bruger muligheden for at gøre reklame
for sig ved at optage Live-videoer fra øve situationer, opvarmning og koncerter. Lad andre
få del i glæden ved at være Gospel-kids gruppe.
-

2.

Lav videoerne med 10 sekunders klip fra hver situation eller sang. Det giver det
bedste reklamemæssige resultat (frem for en lang video med samme sang - folk har
en tendens til at klikke væk efter få sekunder).

Produceret
Man kan med egne indspillede lydoptagelser optage ovenpå singback, såfremt at
optagelserne er live og uredigeret. Altså skal vokalen bære tydeligt præg af at være optaget
live. Derudover må man ikke optage hele sange, men lad det være små klip fra hver sang,
som hver for sig ikke overstiger en varighed på 10 sek.

3.

Ny indspillet
Man kan også genindspille både sang og musik og derfor ikke gøre brug af optagelserne
fra tidligere producerede indspilninger.
o Dette skal indberettes til NCB.dk, som sender en regning på vegne af
rettighedshaverne. Regningens størrelse afhænger af antallet af udgivelser eller
brugere på det site, den lægges ud på.

Vejledning til deling af GK-video:
Hjemmeside eller Facebook
Hvis du lægger videoerne op på egen hjemmeside eller Facebook, skal du kontakte KODA
(medie@koda.dk) og betale til dem.
- Hvis du vil bruge musik som baggrundsmusik til en hjemmeside, skal du
også kontakte Gramex (gramex@gramex.dk).
YouTube
Hvis du lægger videoen op på YouTube, sørger YouTube for, at musikken bliver registreret og
betalt.
-

Dette er det letteste, da du ikke skal bekymre dig om det juridiske eller det
økonomiske.

-

På sociale medier, som Facebook eller en hjemmeside, kan du dele en
YouTube-video, blot at afspilningen foregår direkte fra YouTubes kanal. Link
til videoen på YouTube - det er gratis.

Billeder af børn
Du skal også sikre dig, at der er indhentet fornødent tilladelse fra samtlige forældre, som har børn
på videoen. Det er ikke alle, der ønsker at blive foreviget på den måde, så tag hensyn.

Afslutning
Er der spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, skal du ikke holde sig tilbage med at spørge en af
vore Gospel-kids konsulenter.

