MINNESLISTA FÖR VIDEOPROJEKT
11. Filmning. Man får i regel filma på allmänna platser, om inte platsens ägare skilt har
förbjudit det. Man får inte heller filma på ett störande sätt.
Om man filmar personer, be alltid om tillstånd att filma.
22. Att lägga till musik. Om man vill lägga musik till en video krävs det tillstånd av musikens
upphovsmän. Tillståndet skall skaffas från Teosto och Gramex.
Till videon gjorda för eget privat bruk kan man lägga till musik. Om man vill dela videon
man gjort på nätet, krävs det tillstånd.
Du kan själv göra musiken eller använda sådan musik på nätet som är tillåtet med CClicens eller annan licens. Kolla noggrant licensvillkoren.
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Att lägga bilder till en del av en video eller animation. Du kan använda:
a. 		Bilder du tagit själv
b. Bilder tagna av andra
Med upphovsmannens tillstånd
Du kan själv be upphovsmannen eller rättsinnehavaren om tillstånd.
Med läroanstalternas kopieringslicens
Får man kopiera bilder från nätet eller skanna bilder från böcker, tidningar eller
andra publikationer, om du inte lägger ut videon på nätet. Kom ihåg att ange
information om upphovsmännen i ditt arbete.
Med CC-licens
Licenssymbolen anger vad du får göra. CC-licensen och upphovsmannens namn ska
anges i samband med bilden.

44. Att lägga till rörliga bilder som en del av sitt eget arbete. För att använda en video
eller en del av den i sitt eget arbete behöver man tillstånd från upphovsmännen eller
rättsinnehavarna. Du kan be upphovsmannen (t.ex. en producent) om tillstånd eller
så kan upphovsmannen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Kolla noggrant
licensvillkoren.
55. Publicering av en video. Om du lägger ut en video på nätet, se till att du har
publiceringsrätt till alla verk du använder, såsom bilder och musik, och tillstånd av
personen som syns i videon.

KOM IHÅG ATT NÄMNA NAMNEN PÅ BILDERNAS OCH
MUSIKENS UPPHOVSMÄN I DIN VIDEO.

