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Välkommen tillbaka efter semestern!
2011-04-12
Vi är nu tillbaka efter semestern och redo att ta nya tag. Under sommaren har vi bland annat
besökt politikerveckan i Almedalen där flera debatter rörande upphovsrätten arrangerades.
Paneldebatterna filmades och finns på www.kulturforalla.se. Vi ser nu fram emot en rad
spännande händelser till hösten!
 

Viktiga notkopior från
musikskolan!
SMFF kontaktar varje år ett antal musik- och
kulturskolor som ombes att under en kortare
period redovisa vilka noter skolan kopierat åt
sina elever. De flesta musik- och kulturskolor
ingår ett avtal varje år med Bonus Presskopia
och betalar ersättning för tillståndet att kopiera
åt eleverna. Den inhämtade statistiken hjälper
sedan upphovsrättsorganisationerna SKAP, FST
och SMFF att fördela pengarna till rätt
upphovsmän och förlag. 

Notstatistiken från skolornas
musikverksamhet är en förutsättning för
att rätt kreatörer ska få betalt och vi
tackar alla skolor som hjälper oss med
detta viktiga arbete!
 

Ändrade regler Melodifestivalen
2011 
SVT gör stora förändringar till nästa års
Melodifestival. Hälften av bidragen kommer att
utses av en jury medan hälften utses av SVT
själva. Detta innebär att SVT kommer att
kunna beställa verk av upphovsmännen direkt.
Allmänheten tävlar om två platser i tävlingen
via webbjokern, ett koncept som lanserades till
årets tävling. I webbjokern röstas vinnarna
fram av besökarna på webben.

Nytt är också att SVT endast kommer att ta
emot bidragen via uppladdning till deras
webbsida och att utländska upphovsmän får
vara med i tävlingen, dock endast i
kombination med en svensk upphovsman.

Musikförlagen kan lämna in sina upphovsmäns
bidrag på SVTs hemsida mellan 1 september
och 21 september. Det innebär för SMFF:s
del att vi kommer fungera som koordinator för
förlagen först när de tävlande bidragen är
utsedda.

Fullständiga regler hittar du här. 
 

Se intervju med Christer Björkman!

Almost Famous till Popkomm!
SMFFs liveklubb Almost Famous och den
Berlinbaserade klubben Nordic by Nature
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kommer att ha gemensam scen under
Popkomm 2010 i Berlin den 8:e september. Det
är första gången klubben åker utomlands och vi
är stolta över att kunna ta med oss några av
Sveriges bästa band!

Plan Three (Ninetone/Sony/ATV)

Movits! (BD Music/Scandinavian Songs) 

Moto Boy (Universal Music Publishing)

Familjen (Air Chrysalis)

Kvällen arrangeras tillsammans med ExMS.
Almost Famous är tillbaks i Lilla Hotellbaren på
Scandic Malmen den 7 oktober!
 

Läs mer på Popkomms blogg!

It-politiken splittrar
blocken
De politiska blocken är
splittrade när det gäller it-
politiken. PC för Allas
kartläggning visar att varken
Alliansen eller de Rödgröna är
eniga när det gäller
exempelvis fildelning, Ipred
och spel över internet. 
 

Läs mer...

Digitala berättelser:
Musikskaparnas nya
favorit
Världen behöver en smidig
plattform för att kunna dela
ljud på nätet. Det menar
SoundCloud som tror sig
kunna bli för ljud vad Flickr är
för bilder, och därmed en av
världens mest besökta
nätsajter.
 

Läs mer...

En kompensation för
rätten att kopiera
musik
Copyswedes vd: Ersättningen
har inget med illegal
fildelning att göra Copyswede
arbetar på uppdrag av
svenska sångare, musiker,
skådespelare och andra
upphovsmän och utövande
konstnärer. 
 

Läs mer...
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