Testamente for Kulturelle Midler 3. runde 2017
Musikforlæggernes Bevillingsudvalgsmøde den 5. januar 2018

Bevillingsudvalget består af:
Ole Dreyer, Rasmus Koppelhus, Peter Ødegaard Skovsted, Mette Zähringer, John Aagaard
Sekretær: Hanne Christensen
Musikforlæggerne har til 2017, 3. runde modtaget 150 ansøgninger med et samlet
ansøgningsbeløb på 3.460.943,00 kr. Derudover har bestyrelsen inden mødet behandlet og
bevilget 2 ansøgninger fra henholdsvis medlemmernes Spil Dansk arrangementer og
Musikforlæggerne vedrørende advokatudgifter til principielle sager, som tilsammen har modtaget
støtte på i alt 76.504,56 kr. Disse to bevillinger er medtaget på oversigten som projekt 2017-352
og 2017-353.
Af de samlede 152 ansøgninger var de 34 fra ansøgere udenfor foreningen. 50 ansøgninger blev
ikke imødekommet, mens de resterende 102 ansøgninger (inkl. de to af bestyrelsen bevilgede
projekter) er blevet støttet med i alt 1.103.671,48 kr.
Der var 10 ansøgninger om støtte til nodeudgivelser, hvoraf 1 ikke fik bevilget støtte, og de
resterende 9 samlet blev bevilget 79.000 kr. Derudover var der 70 ansøgninger om støtte til CD,
DVD, musikvideo etc., hvoraf de 22 ikke blev bevilget og resten af dem samlet fik bevilget 470.500
kr. Der var 28 ansøgninger om rejse/arbejdslegater og turné, hvoraf 9 ikke fik bevilget støtte, og de
resterende 19 samlet bevilgedes 231.000 kr. i støtte. Der var 5 ansøgninger om koncertstøtte,
hvoraf 3 ikke blev bevilget støtte, mens de to andre tilsammen fik bevilget 51.504,56 kr. i støtte.
Der var 15 ansøgninger om støtte til messer, festivals og udstillinger, hvoraf 8 ikke blev bevilget,
mens de resterende 7 samlet blev bevilget 81.666,92 kr. Der var 23 ansøgninger om PR, bl.a. for
ophavsmænd og deres albums, hvoraf 7 ikke blev imødekommet og de resterende 16 samlet blev
bevilget 157.500 kr. Til sidst blev der bevilget 32.500 kr. til advokatudgifter i forbindelse med
principielle sager om ophavsret.
Det blev håndhævet strengt, at medlemmerne i bevillingsudvalget var uden for døren, når deres
egne ansøgninger blev diskuteret, eller når de på anden måde var involveret i en ansøgning.
Bevillingsudvalget vil gerne opfordre til, at alle ansøgere husker at anføre * på ansøgningsskemaet
ud for de ophavsmænd, som er på forlaget.
5. januar 2018
Hanne Christensen
på Bevillingsudvalgets vegne

