
Rock ’n’ Reel 
- Støtte til produktion af musikvideoer 
 
Filmby Aarhus og Promus går sammen med Den Vestdanske Filmpulje i et samarbejde, der udvikler filmta-
lenter og skaber nye samarbejder mellem film- og musikbranchen. 
 
Målet er: 
 At støtte produktionen af kunstnerisk interessante musikvideoer skabt af lokale* filminstruktører. 
 At styrke netværket og skabe nye kreative samarbejder mellem film- og musikbranchen. 
 At promovere instruktørtalenter.  

* Instruktøren skal være bosiddende i en af følgende kommuner: Aarhus, Viborg, Holstebro, Hjørring eller 
Frederikshavn. Instruktøren skal dokumentere erfaring med produktion af film. Målgruppen er instruktører, 
der allerede har vist deres kunnen gennem tidligere produktioner, og som med dette projekt får mulighed 
for at udvikle sig og bruge produktionen som visitkort i forhold til en forsat karriere i filmbranchen.  

Der er ikke særlige krav til band/artist/pladeselskab. Det kan være både ikke-kommercielt og kommercielt – 
det vil sige, at både D.I.Y.’s og mere etablerede aktører/pladeselskaber kan indgå i det kreative samarbejde. 

Hvem kan søge 
Det kan filmproduktionsselskaber, filminstruktør eller anden udførende filmskaber med ansvar for projek-
tets filmiske/visuelle idé og projektets økonomi.  

Instruktør og band/artist/pladeselskab skal være enige om indholdet i produktionen, men instruktøren skal 
have bestemmende indflydelse på projektets filmiske/visuelle idé.  

Et band eller et pladeselskab kan ikke være ansøger. Filmskabere kan ikke søge til egne musikproduktioner. 

Hvad kan der søges støtte til 
Der kan søges støtte til produktionen af billedsiden af musikvideoen. Intentionen med støtten er at kom-
pensere helt eller delvis for de kontante udgifter. 

Støtten kan ikke anvendes til leje af eget udstyr eller til løn/honorar. Støtten kan ikke bruges til distribution, 
markedsføring, musikproduktion eller andet. 

Ansøgning 
Der ansøges løbende fra 1. juni 2011. Puljen er på 250.000 kr. og stopper når midlerne er brugt. Ansøgnin-
gen skal indsendes inden projektet afvikles. Ansøgninger behandles ikke, hvis projektet er afviklet eller ud-
gifter er afholdt. 

Ansøgningen skal indeholde følgende informationer: 

 Hvem der ansøger (enkeltperson, virksomhed, CVR nr.), herunder ansøgers baggrund indenfor film-
produktion. 

 Præsentation af band/artist og musikken som videoen laves til (vedhæftet mp3 eller link). 
 Præsentation af den filmiske/visuelle idé (gerne suppleret af storyboard, illustrationer eller andet 

materiale). 



 Instruktørens CV (bopæl + produktioner) gerne med link til showreel eller film. Undgå store ved-
hæftede filer. 

 Budget for produktionen (et nettobudget for de kontante udgifter). Støtten kan ikke anvendes til 
leje af eget udstyr eller til løn/honorar. Støtten kan ikke bruges til distribution, markedsføring, mu-
sikproduktion eller andet. 

 Arbejdsplan (tidsplan, distribution og markedsføring).  

Ansøger skal fremvise en arbejdsplan for det pågældende projekt, der søger at sikre en udbredelse af mu-
sikvideoen både nationalt og internationalt (markedsføring, pr-plan, led i international strategi m.v.)  

Hvordan gives støtten  
Vi forventer, at I selv dækker en del af udgifterne til produktionen. Støtten gives som et tilskud udregnet 
efter nedenstående trappemodel for andelen af godkendte udgifter. 

 
Det vil sige, at I får refunderet 100 % af de første 5.000 kr., 75 % af de næste 5.000 kr. og 50 % af de reste-
rende omkostninger op til max. 50.000 kr.  Produktionens omkostninger må gerne overstige 50.000 kr., 
men det udløser ikke yderligere tilskud. 

Som et supplement til den kontante støtte er der mulighed for at bruge filmstudierne i Filmby Aarhus ve-
derlagsfrit efter individuel aftale. Oplys om I ønsker at bruge filmstudierne i ansøgningen.  

Rettigheder og kreditering 
Alle forhold omkring anvendelsesmuligheder, rettigheder, sync m.v. skal afklares parterne imellem inden 
der søges støtte. Som udgangspunkt skal der være så få begrænsninger som muligt for udbredelsen af mu-
sikvideoen. Produktionen skal være offentlig tilgængelig og kunne forevises lovligt i Danmark.  

Følgende parter skal krediteres på produktionen med navn og logo: Den Vestdanske Filmpulje, Promus, 
Filmby Aarhus og Shareplay. 
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Det er en betingelse for støtten, at Den Vestdanske Filmpulje, Promus, Filmby Aarhus og Shareplay kan 
bruge den færdige produktion i deres eget PR- og publikationsarbejde uden vederlag. 
 

Send ansøgningen 
Pr. e-mail med evt. vedhæftede bilag i pdf-format. 

rockreel@filmbyaarhus.dk  

  
Behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud  
Filmpuljen behandler de indkomne ansøgninger sammen med repræsentanter for Den Vestdanske Filmpul-
je, Promus, Filmby Aarhus og Shareplay. 

Normalt kan der forventes svar på ansøgningen i løbet af 14 dage. I sommerferieperioden medio juni til 
medio august dog op til 6 uger. 

Tilskud udbetales når der foreligger et dokumenteret regnskab for udgifter og indtægter. 
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