
De kulturelle midler

Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der 
skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, 
som Koda henter fra brugen af musik.
Autorforeningerne og Musikforlæggerne administrerer de kulturelle 
midler, som målrettes og udmøntes i en række støttemuligheder og 
aktiviteter.



• DJBFA’s Legatpulje

Ansøgningsfrist 1. februar, 1. april, 1. september og 1. november. 

Der ansøges om arbejdslegater og projektlegater.

• DJBFA’s Produktionspulje

Ansøgningsfrist 1. marts, 1. marts, 1. oktober og 1. december. 

Støtter initiativer inden for alle former for musik, lyd og tekst, såsom udgivelser, produktion, tværkunstneriske projekter, musik- og 

forretningsudviklende initiativer fx publikumsudvikling, udlandsturnéer, eksponering, rådgivning, undervisning, formidling, arbejdsrejser, koncerter, 

festivaler, kurser, coachingforløb og forskningsprojekter. Kan søges af alle, der arbejder på projekter som falder inden for puljens 

formålsbeskrivelse – dvs. komponister og musikere, festival- og koncertarrangører, producenter etc.

• A-ophold

Ansøgningsfrist 1. april kl. 12.00 for ophold i perioden 1/7- 31/12. 1. oktober for ophold i perioden næste år 1/1- 30/6.

A-ophold: Arbejdsforløb, Danmark, Europa og USA. Komponistophold hvor den enkelte komponist arbejder med og udvikler sin kunstneriske 

horisont i fællesskab og/eller co-writing.

DJBFA afholder hovedparten af udgiften, mens deltagere betaler et mindre gebyr, oftest 1.000 kr. samt transportomkostninger.

• Karrierecoaching

Ansøgningsfrist 1. marts, 1. maj, 1. oktober og 1. december. 

Støtte til et coachingforløb hos coach Bjørg Hedelykke. 5 sessioner. Egenbetaling 500 kr., mens DJBFA dækker resten.



• Komponistmidlerne
Ansøgningsfrist: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
Komponistmidlerne støtter komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer.
Du kan ansøge om: arbejdslegater, rejsestøtte, stemmeudskrivning, kompositionsrelateret software og produktionsrelateret udstyr 
samt mentorforløb. 

• DKF’s Produktionspulje
Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september
Støtte til udadrettede initiativer for ny kompositionsmusik, som koncerter, festivaler, CD-, DVD-, bogudgivelser, afholdelse af 
debutkoncert, formidlingsprojekter m.m.

Undervisning i komposition
Ansøgningsfrist: løbende
Støtte til at modtage 16 lektioner á 45 min. hos en professionel komponist.
Det er et krav, at den ønskede lærer arbejder professionelt som komponist og er medlem af Koda, samt at der er indgået aftale med 
komponisten, inden der ansøges.



• Projektlegat
Ansøgningsfrist 1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november kl. 12.00
Udgivelser af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt. Indspilning, produktion, udgivelse og 
markedsføring. Trackwritere. 

• Rejselegat
Ansøgningsfrist 1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november kl.12.00
Støtter sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skal arbejde på udenlandske markeder med en konkret opgave inden for det 
populære og kommercielle felt.

• Kursuslegat
Ansøgningsfrist 1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november kl. 12.00
Støtter sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetencer. Man kan få max 80% af kursusgebyret 
dækket og op til max 5.000 kr. i alt.

• Akut eksportpulje
Løbende ansøgningsfrist. Dog lukket i visse ferieperioder
Projektet skal være eksportorienteret og akut, så det ikke kan afvente DPA’s fire årlige ansøgningsfrister. Projektet skal involvere 
samarbejdspartnere, der kan fremme eksport af musikken, fx udenlandske co-writere, forlag eller managere.

• Eksportstøtte til branchefolk vedrørende sangskrivning
Søges via MXD. Løbende ansøgningsfrist.
Branchefolk (fx en manager, et forlag, en A&R-person), som repræsenterer sangskriverens kommercielle interesser kan søge om støtte til 
omkostningerne (transport og ophold) ved mødeaktivitet i udlandet.

• Arbejdsophold i L.A. eller London
Løbende ansøgningsfrist men senest 3 uger før afrejse.
DPA har arbejdsboliger til rådighed for sangskrivere, komponister og producere inden for det populære og kommercielle felt, der skal arbejde i 
byerne.

• Støtte til større projekter i dansk musikliv
Løbende ansøgningsfrist. Større projekter der støtter dansk tekst og musik som fx festivaler, writing camps etc..



Musikforlæggernes Kulturelle Midler
Ansøgningsfrist: 1. maj, 1. oktober og 18. december.

Hvem kan søge?
Musikforlæggernes andel af de kulturelle midler kan søges af alle musikforlag, der er forlagsmedlem af Koda. Musikforlagene kan søge 
til projekter med egne ophavsmænd, der er medlem af Koda. Der kan i særlige tilfælde bevilges støtte til andre end musikforlag, når det 

gælder musikrelaterede projekter.

Hvad kan man søge til? 
Der kan blandt andet søges til: 
 Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser 
 Produktion af noder 
 Rejselegater 
 Musikeksport 
 Deltagelse i messer og udstillinger 
 Sangskriver-camps og workshops 
 Koncertvirksomhed 
 Kursusvirksomhed, der skal give større forståelse af musikindustrien 
 PR-virksomhed 


