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Det här är Swedish
Film Licens
Visa film lagligt
Idag är film en lättillgänglig produkt. Filmer som du köper eller hyr i butik eller på nätet är endast avsedda
för privata sammanhang, det vill säga för den närmsta familj- eller vänkretsen i hemmet. Skall du däremot
visa film exempelvis på jobbet eller på barnens fotbollsläger måste du ha institutionella rättigheter för det.
Som Swedish Film Licens-kunder har er verksamhet de institutionella rättigheterna som krävs för att visa
film från alla filmbolag som medverkar i licensen. Det innebär att filmer som är avsedda för privat hemmabruk även är tillåtna i er verksamhet. Vill ni visa en film från övriga filmbolag som inte finns med i licensen
kontaktar ni oss för att få licens för enstaka visningar.

Ni införskaffar film själva
Köpta
Från butik eller laglig strömningstjänst.

Hyrda
Från butik eller laglig strömningstjänst.

Redan ägda
Av privatpersoner eller verksamheten.
Du kan även hyra DVD-filmer från oss.

FAQ
Allmänna frågor
Var loggar vi in?
Licensen är inte kopplad till någon inloggning utan
ger er rättigheter att visa film från de representerade
filmbolagen på alla lagliga sätt.
Hur beställer vi film?
Ni kan hyra och köpa film fysiskt eller digitalt på
samma sätt som en privatperson. Med licensen har
ni rätt att använda dem, så länge filmens filmbolag
är representerat i licensen.
Vad är en laglig strömningstjänst?
En tjänst som tar betalt för streamingen eller nedladdningen av filmen du vill visa. Det vill säga ingen
kostnadsfri tjänst eller abonnemangstjänst.
Kan vi visa film på flera platser?
Ja, under förutsättning att du har licensavtal för
respektive visningsplats.

Filmklubb
Får vi annonsera om filmklubbens visningar?
Ni får berätta för era medlemmar om visningarna
via filmklubbens egna kanaler, som sociala medier,
mejl eller på en fysisk lapp i lokalen. Om ni vill ha
en öppen visning där ni bjuder in flera så är ni välkomna att kontakta oss för en specialvisning.
Hur ofta får vi visa film?
Ni får visa film hur ofta ni vill för era medlemmar.
Vad kostar licensen för oss?
Det är antalet medlemmar som styr priset och
licensnivån. Tänk därför på att ha en uppdaterad
medlemslista och glöm inte att kontakta oss om
antalet medlemmar ändras.
Får vi ta betalt för visningen?
Nej, men det går bra att ta en medlemsavgift.
Vilka får se filmklubbens visningar?
Bara medlemmar i filmklubben.

Skola
Måste vi teckna avtal för hela skolan?
Ja, alla skolans elever skall omfattas av licensavtalet.
Vi vill kunna se strömmande filmer. Hur gör vi?
Vår strömningstjänst, Film och Skola, är speciellt
framtagen för skolans värld. Licensavtalet är en
förutsättning för att kunna strömma spelfilmerna.

Kan vi bjuda in barn under skollov?
Nej, men kontakta oss gärna för att anordna en
specialvisning.

Omsorg/träffpunkter
Behövs licensen på ett boende?
Ja - om ni visar film i allmänna/gemensamma utrymmen behövs institutionella rättigheter för det.
Får en anhörig se på film vid besök?
Ja, det går bra.

@swedishfilmab

Vill du veta mer?
Ladda hem foldern digitalt och läs mer om
Swedish Film Licens på vår hemsida via QR-koden.

↓

Få filmtips!
↓
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