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Om Kodas kollektive båndmidler

Kodas kollektive båndmidler (tidligere blankbåndsmidlerne) kommer fra salg af

blanke medier bla. cd’er og dvd’er. Pengene modtager vi fra KulturPlus. 

Kodas kollektive båndmidler bliver delt ud en gang om året. 

Ansøgningsfristen i år er d. 1. februar klokken 15.00.

Behandling af ansøgninger

• Kodas rolle i forbindelse med uddelingen er administrativ. 

• Legatudvalget bedømmer alle rettidigt indsendte ansøgninger og ansøgninger

som opfylder karantænekravet. 
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• Komponister og tekstforfattere, uanset nationalitet eller medlemskab af Koda

• Pladeselskaber og institutioner, der søger støtte til projekter der involverer 

ophavsmænd (kræver fuldmagt fra ophavsmanden/mændene).

Karantæne: 

• Ansøgere der har modtaget støtte i et år, vil ikke kunne komme i betragtning ved 

de efterfølgende to års uddelinger.
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Du kan søge støtte til:

Arbejdslegater (eks. Komponisthonorar) og uddannelsesstøtte

Produktion (cd-, vinyl-, digital-, video-, og nodeudgivelser)

Rejselegater

Koncerter

Tværgående projekter der involverer andre kunstarter

Du kan ikke søge støtte til:

Allerede afholdte udgifter

Udstyr og grej

Fri musik
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Størstedelen af materialet er selvkomponeret (ca. 70%).

Musikfiler er vedhæftet din ansøgning. Udvalget skal kunne danne sig en ide om 

musikkens kvalitet og den bagvedliggende ide.

Projekt skal være realiserbart. Med realiserbart menes der, at der f.eks. allerede 

er indgået en aftale om studieleje i forbindelse med udgivelse eller aftale om 

bookning i forbindelse med koncerter mm.

Fuldmagt skal sendes til cif@koda.dk, hvis du søger på vegne af en eller flere 

komponister eller sangskrivere, inden legatudvalget behandler ansøgningen. 

Ansøgningen kan afvises, hvis der ikke er vedlagt en fuldmagt.

mailto:cif@koda.dk
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2017

• 1076 ansøgninger

• 166 modtog støtte 

• Puljestørrelse: 1,6 millioner 

2018
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Søg i god tid inden fristen – ansøgningsmodulet bliver taget af klokken 15.00

Oplever du problemer med din ansøgning eller har du spørgsmål så ring i god tid, 

inden fristen udløber! 

Kontakt

Forlags og medlemsservice: 33306320

medlem@koda.dk



Husk at melde dig ind i Koda

TAK FOR I DAG!


