
Mange museer tænker allerede levende billeder ind i deres udstillinger. 

Fordi formidlingen bliver stærkere, når den taler til flere sanser. Historiske 

øjeblikke bliver mere mærkbare i nuet og kulturhistoriske strømninger 

bliver mere håndgribelige, når de kan ses og høres.

Giv dine udstillinger nyt liv 
med levende billeder

Læs om dine muligheder meden museumsaftale

copydan-avumedier.dk/museum

Levende billeder kan være med til at give dine  

museumsgæster en helt ny og stærkere oplevelse 

af udstillingens budskab.
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Masser af muligheder  
for dit museum 
Med rettighederne på plads kan du tiltrække publikum med nye 

spændende oplevelser med tv, radio og andre levende billeder.

Det gælder for museer, som andre institutioner, der ønsker at 

benytte levende billeder i formidlingen, at man skal have en aftale 

med rettighedshaverne bag indholdet. Altså kunstnerne og produ-

centerne. Og det er netop, hvad en museumsaftale sikrer dig og dit 

museum.

Statsanerkendte museeer har mulighed for at tilslutte sig en ram-

meaftale, som Copydan AVU-medier har indgået med Slots- og 

Kulturstyrelsen. Alle andre museer kan indgå en aftale direkte med 

Copydan AVU-medier.

Det er ikke nok at have materialet.  

Man skal også have rettighederne til at bruge det

Museumsaftalen giver dig bl.a. rettigheder til at bruge materiale  

fra Center for Undervisningsmidlers (CFU) streamingtjeneste og  

Det Kongelige Biblioteks mediestreamtjeneste.

Få mere at vide om dine mulig-

heder og få en aftale. 

Kontakt os

kontakt@copydan-avumedier.dk 

Telefon 39 14 15 03

copydan-avumedier.dk

Museumsaftalen giver rettigheder til

⁄    Brug af live-tv og radio

⁄    Brug af audiovisuelle klip i udstillingen

⁄    Brug af audiovisuelle klip på museets hjemmeside

⁄    Baggrundsmusik

⁄    Offentlig visning af reklamefilmOffentlig visning af andet audiovisuelt materiale fra 

internettet (f.eks. YouTube)

⁄    Offentlig visning af erhvervede audiovisuelle kunstværker

⁄    Offentlig visning af optagelser overdraget til museet

⁄    Audiovisuelt materiale, herunder fra DR Skole, i undervisnings- og/eller 

kundskabsformidlingssammenhænge


