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Seminarium om upphovsrätt!
Vem har rätt att använda min musik?
Tid: onsdag 19 september 15.00
Plats: Stallet Världens Musik - Stallgatan 7 Stockholm
Facebook evenemang
Bakgrunden till seminariet är att just nu pågår det stor aktivitet bland folk och världsmusikgenrens aktörer.
Artister upplever att de blir ”kidnappade” och utnyttjade i sammanhang de inte står för. Därför vill vi ta reda
på:







Vilka regler gäller?
Vad är tillåtet att ”låna”?
Hur får man använda sig av upphovrättsskyddat material i skrift, i sociala medier, youtube filmer
etc.?
Hur går man till väga om man vill få rättelse på det man tycker är otillbörlig användning av sina
konstnärliga uttryck?
Vart kan man vända sig om man vill få rättelse?

Medverkande:
Thorbjörn Öström, Jurist – STIM Svenska tonsättares internationella musikbyrå
Ulrika Wendt, Jurist – SAMI Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation
Anton Gunnars, Jurist – Musikerförbundet
Moderator Dan Lundberg, Arkivchef – Svenskt visarkiv

Seminariet är öppet för alla och kommer att websändas i samarbete med Kulturens.
Länk kommer att finnas på rfod.se.

Här kan man läsa några artiklar och upprop som skrivits av aktörer inom genren:
http://www.news55.se/tt-nyheter/kanda-folkmusiker-i-protest-mot-populism/
https://www.svd.se/nej-vi-tanker-inte-lata-populisterna-anvanda-var-musik
https://www.dt.se/artikel/kultur/debatt-oroa-er-inte-sd-folkmusiken-mar-fint

https://www.sydsvenskan.se/2018-08-17/nationalismen-hotar-den-svenska-kulturen

Ändrade regler för statligt arrangörsstöd från Kulturrådet
Som de flesta av våra arrangörsföreningar redan vet, har Kulturrådet ändrat sina regler kring fördelning av
statligt arrangörsstöd. Enligt det nya beslutet, ska riksförbunden inte längre vidareförmedla stödet, istället
ska stöd sökas direkt från Kulturrådet. Samtidigt togs regeln om nödvändig kommunal finansiering bort, nu
krävs inte stöd från kommun eller landsting utan andra alternativa finansiärer kan användas. De viktigaste
förändringar för RFoD:s medlemmar kan ni läsa HÄR.

Riksförbunden anser att beslutet om ändrade regler är förhastat
Statens kulturråd har beslutat förändra bidragsgivningen till några av musiklivets organisationer som
tillsammans representerar över 400 föreningar som regelbundet arrangerar konserter.
Med anledning av detta har Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet och Sveriges Orkesterförbund
skrivit till Kulturrådet och gett synpunkter på vad vi tycker är ett förhastat beslut.
Läs hela skrivelsen här.
Kulturnytt i P1 rapporterade om skrivelsen: hör inslaget här, det startar vid 4:00.
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