
Udgivelser
Husk at registrere hos NCB eller Koda



Skift kassefarve 

1. Klik på den 

3. Vælg fra de viste 

Placer markøren 
ved Punkt 

>Skift farve ved Farveknap 

Fysisk eller digital?

• CD’er, Vinyl, 
kassettebånd?

↓

www.ncb.dk
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Type af udgivelse

• Streaming og 
download?

↓

www.koda.dk 







Skift kassefarve 

1. Klik på den 

3. Vælg fra de viste 

Placer markøren 
ved Punkt 

>Skift farve ved Farveknap 

Udgivelse af din musik
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Når du vil udgive en indspilning med din/jeres egen musik, skal du eller I kunne nikke til 
én af følgende betingelser:

Du er en enkeltperson/soloartist
Du er eneste rettighedshaver på alle tracks på indspilningen. Reglen gælder dog også 
hvis rettighedshaveren har afgivet arrangørandele til en/flere arrangører. 

Du er medlem af et band
Du er medlem af en gruppe/et band (ikke et firma). Medlemmerne er eneste 
rettighedshavere på alle tracks på udgivelsen. 
(Der skal være tale om én gruppe/ét band – ikke en forening/sammenslutning af flere 
grupper/bands). 

Et firma/pladeselskab
Du ejer et firma/pladeselskab. Alle rettighedshavere på alle tracks skal være ejere af 
firmaet/pladeselskabet. 

Egenkomponeret musik



Skift kassefarve 

1. Klik på den 

3. Vælg fra de viste 

Placer markøren 
ved Punkt 

>Skift farve ved Farveknap 

Ansøg om licens

• Ansøg om licens på ncb.dk

• VIGTIGT I ansøgningens skærmbillede 
”Særlig    produktionstype” – skal du 
sætte kryds i linjen ”Er det en 
produktion hvor du/I er de eneste 
komponister/tekstforfattere?”

• Indspilningen skal udgives på din/jeres 
eget label/plademærke og din/jeres 
egen katalogbetegnelse.  

• Brugervejledning kan findes på 
ansøgningen.

Koda presentation 6

Fysisk udgivelse

• Hvad koster det?

• NCB tager et administrationsgebyr på 500 
kr.

• Prisen gælder for max 5.000 kopier pr. 
udgivelse. Uanset om det er et genoptryk 
af en tidligere udgivelse eller en helt ny 
udgivelse.

• Andres musik? Spørg NCB, som er tilstede i 
aften. 

• audio.dk@ncb.dk 



Skift baggrundsfarve 

1. Klik på de farvede bokset 

3. Vælg fra de viste 
farver i farvepaletten 

Gratis
HUSK

• Registrere dine værker på Mit Koda  

• Udfyld skema til digitale udgivelser på 
koda.dk/medlem/registrering

Digital udgivelse
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Skift baggrundsfarve 

1. Klik på de farvede bokset 

3. Vælg fra de viste 
farver i farvepaletten 

Digital Track reporting
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Find det på koda.dk

Recording title Original title Composer Author

Last name followed by first name. Last name followed by first name. 

Vimmersvej The Lion Sleeps Tonight
Peretti Hugo, Creatore Luigi, Weiss 
George David, Solomon Linda

Jørgensen Flemming B, Peretti Hugo, 
Creatore Luigi, Weiss George David, 
Solomon Linda

Arranger Publisher Artist ISRC ADAM ID
YOUTUBE 
Release ID

YOUTUBE 
Track ID

Only applicable 
for classical 

works. See "Composer".

Meaning work publisher, not the 
aggregator or DSP

First name followed by last name. 
No separators!
12 characters

Sound 
Recording Asset 

ID

Composition 
Asset ID

Jørgensen Flemming B Abilene-Music Inc Bamses Venner
DKBV7750010

2






