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Kjære leser,
Jubileumsåret 2003 ble resultatmessig et godt år for TONO.
Fremføringsinntektene økte med
10,6% og brutto inntekter kom
tett opp til kr 260 millioner.
Inntekter for lydfesting av
musikkverk relatert til det norske
territoriet utgjorde i 2003
kr 121,6 mill.
Det er gledelig å se at interessen
for live musikkopplevelser økte
kraftig også 2003. Konsertområdet
viser en økning på 28%.
Kringkastingsområdet viser også
en pen økning.
I et marked med synkende platesalg er det gledelig å konstatere at
salg av norsk musikk øker. TONOs
NCB-avdeling har i 2003 hatt en
inntektsøkning på 48%, sammenlignet med året før, til kr 6,75 mill,
fra de mindre norske plateprodusentene som ikke har fast
avtale med NCB. Dette forteller at
aktiviteten i norsk musikkliv og i
de mindre norske plateselskapene
er høy.
Også på det audiovisuelle området (film, video, DVD og reklame)
kan det vises til en betydelig inntektsøkning i det norske territoriet,
44% opp til kr 4,7 mill.
Mens vi ser at det totale platesalg
stadig vekk viser en synkende
tendens, er det grunn til å glede
seg over at de lovlige tjenester av
nett distribuert musikk får større
og større oppmerksomhet, og de
ulovlige tjenestene møter sterkere
og sterkere motstand.

Foto:Jens Magnus

Forbrukerne har gjort en tydelig
dreining mot de lovlige betalingstjenestene som for eks. I-Tunes i
USA, og Phonofile
(musikkonline.no) i Norge. Desto
mer beklagelig er det at
Eidsivating Lagmannsrett frifant
eieren av Napster.no som ifølge
ham selv drev Norges største nettsted for gratis nedlasting av
musikk. Vi mener dommen er gal
og den vil bli anket.
Konsekvensene av en rettstilstand
som den lagmannsretten mener
gjelder, vil være dramatisk for
rettighetshaverne. Bare fantasien
setter grenser for hvilke tjenester
som kan dukke opp.
I skrivende stund er ikke arbeidet
med implementeringen av EUs
opphavsrettsdirektiv til norsk rett
kommet lenger enn til departementets skrivebord. Av dette kan vi
i hvert fall trekke den konklusjon
at innføringen av en kompensasjonsordning for privat kopiering
tidligst vil tre i kraft 1. januar 2005.
Med vennlig hilsen

Cato Strøm
Adm. Direktør

T O N On y t t• 1 • 2 0 0 4

”Det kjennes
vidunderlig”
Utsagnet kommer fra direktøren for TONOs svenske søsterselskap, STIM. Kenth
Muldin er svært glad for at STIM har vunnet på alle punkter så langt i saken de
fører mot TV3.
TV3 har i alle år unndratt seg å betale for den musikken de benytter i sine sendinger. Dette gjelder også i Norge. TONO venter på at saken mellom STIM og TV3
avgjøres, før vi tar affære her hjemme, men vi følger saken nøye.
Tekst: STIM-nytt. Oversatt og bearbeidet
av Jens Magnus.

- Vi vant i alle spørsmål som gjelder
vederlag og beregning av musikkbruk, fortsetter Muldin.
TV3 har nemlig kranglet om hvor
mye musikk de bruker, og hevdet
sine egne beregninger, som domstolen valgte å overse.
Saken gjelder musikkbruk fra 1993
til 1998, og vederlaget beløper seg
til over 100 millioner svenske kro-

ner. Dommen av 19. desember 2003
tilkjenner STIM hele beløpet pluss
renter. TV3 dømmes også til å betale
kostnadene ved rettssaken. – TV3
har tapt mye penger på å utsette
saken over lang tid. De har tapt helt.
Opphavsmennene hadde fått sin
avregning langt tidligere om TV3
hadde valgt å unngå obstruksjon og
utsettelse av saksgangen, sier
Muldin til STIM-nytt.
Men det slutter ikke her.
TV3 har anket dommen inn for
svensk Hovrett. Det medfører at
opphavsmennene ikke får noen

Musikkorganisasjoner
slår seg sammen

utbetaling før dommen er rettskraftig.

1.11•3.12•8.1•24.12•5.2•15.3•.
41•8.4•17.2•6.12•3.12•26.3•4.1
Kalenderen
• 9.2•7.2 •10.1•4.3•18.1•3.3•2.1•
Her vil TONO-nytt orientere medlemmene om hva som skjer i løpet
av kvartalet. Ved siden av faste
avregninger for fremføringer i
Norge, distribueres også avregning
fra NCB, fra utlandet, og for urfremføringer. Vi vil også minne om frister.
Generell påminnelse: Send inn
anmeldelser og musikkrapporter
fortløpende!

MARS

Målet er å promotere norsk populærmusikk i bred forstand.
Organisasjonene ønsker seg rett og slett 1% av statsbudsjettet til
Kirke- og Kulturdepartementet. Det skal være god butikk å satse på
norsk musikk! Nå går en tiltakspakke til Svarstad Haugland.

Utenlandsavregning.
Etteravregning: konsert og urfremføring.

Utspillet kommer fra Fono, Gramart, Landslaget for Spelemenn,
NorgesNettet, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk Jazzforum
og Norsk Rockforbund.
Disse syv organisasjonene har tatt signalene fra kulturmeldingen
på alvor, og samler seg for å stå sterkere i kampen om midler til
kulturbudsjettet.
Organisasjonene flytter også fysisk sammen og deler nå kontorer i
Kirkegata 20, sentralt i Oslo.

Frist for stipendsøknad: 23. april.
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APRIL
JUNI
Utenlandsavregning.
NCB-avregning.
Avregning radio/film/tv.
Neste nummer av TONO-nytt
kommer i juni.
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Medlemssider

Bruker du andres musikk?
Lager du musikk eller tekster hvor du vil bruke verk skrevet av
andre? Når du ønsker å omarrangere, eller oversette tekster fra
eksisterende verk, må tillatelsene være i orden. Det samme gjelder
for bruk av samples. TONO returnerer anmeldelser av arrangementer, oversettelser eller samples av beskyttede verk dersom

deretter spørre om andel.
En oversetter vil da knyttes til den
oversatte versjonen i TONOs verksregister, og får andel ved fremføringer og innspillinger av denne i
tråd med originalforfatterens avgjørelse.

disse mangler skriftlig godkjenning av opprinnelig opphavsmann.
Tekst: Jens Magnus
En brosjyre som benyttes flittig av
TONOs markedsavdeling heter
”Musikken du bruker eies av andre”.
Målet med denne brosjyren er å få
musikkbrukerne til å forstå at når de
benytter musikk, skal de sørge for å
ha tillatelse til dette, samt at opphavsmannen faktisk har krav på
vederlag.
Vi som er TONO-medlemmer tar det
for gitt at TONO jobber med disse
spørsmålene. Samtidig bør vi selv
også ha reglene for åndsverk i
mente når vi som arrangører, utøvere eller tekstforfattere begir oss
inn i andres verk.
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Spør først!
Hvis du vil benytte andres musikk
som utgangspunkt for nye verk, er
grunnregelen at du må spørre originalopphavsmannen eller dennes
forlegger før du går i gang. Enten
du vil lage et nytt arrangement,
oversette teksten eller sample en bit
av en annens verk, må du ha tillatelse.
Det du ikke trenger å spørre opphavsmannen om, er tillatelse til å
fremføre andres musikk på konsert
eller plate. Den tillatelsen gis av
TONO/NCB.
Men husk også at dette kun gjelder
coverversjoner. Hvis du skriver om
verket, eller omarrangerer det, skal
opphavsmannen gi sin tillatelse. Lov
om opphavsrett til åndsverk beskytter musikken inntil opphavsmannen
eller -kvinnen har vært død i 70 år.
Arrangement
Den mest utbredte formen for

endring av eksisterende musikk, er
at det skrives et nytt arrangement.
Grunnen til dette kan for eksempel
være at noen vil skrive om verket
slik at det kan spilles av en annen
besetning enn den originale. For
eksempel vil noen skrive ut en
salme for janitsjarorkester, mens
andre ønsker å lage et korarrangement av en pop-låt.
Begge disse tilfeldige eksemplene
ser vi mange av blant TONOs medlemmer. Korrekt fremgangsmåte i
slike tilfeller er å spørre opphavsmannen først. Det er to ting man
spør om.
Først; Er det i orden at jeg lager
dette arrangementet av din låt? Her
vil opphavsmannen kanskje se eller
høre en demo eller et partitur før
han kan svare.
Dernest kan man spørre om andel i
verket. Opphavsmannen kan nemlig
frasi seg noe av sin andel i verket til
en arrangør. Et nytt arrangement vil
kanskje føre til at verket blir fremført oftere, og det vil jo også originalopphavsmannen tjene på.
Hvis opphavsmannen ikke liker den
nye versjonen, kan han også si nei
til hele prosjektet. Men uten en dialog med opphavsmannen eller dennes forlag, kommer du ingen vei.
Offentlig fremføring av ikke-autoriserte versjoner er ulovlig.
Oversettelse
En oversettelse betraktes som et
nytt arrangement av teksten, og de
samme regler gjelder. Den opprinnelige tekstforfatteren skal kontaktes. Han/hun vil da gjerne se en
ordrett gjengivelse av den nye teksten på sitt språk, og kan si nei.
Godtas den nye teksten, kan man

Sampling
De siste tiårene har en ny utnyttelse
av andres musikk dukket opp, under
navnet sampling. Teknisk sett betyr
sampling at man klipper ut en
sekvens av en innspilling, og limer
denne inn i et nytt verk.
Rettighetshaverne i originalverket
skal spørres om tillatelse. Det er viktig at man husker på at her må innspillingsrettighetene klareres i tillegg. Det kuttet som samples, er
hentet fra en innspilling, og denne
eies gjerne av et plateselskap.
For å klarere bruk av samples, må
man altså spørre både de som har
rettighetene i verket og rettighetene til innspillingen. Det kan ta noe
tid, særlig om man benytter utenlandske verk og innspillinger, men vi
har i de siste årene sett at dette er
vel anvendt tid. Noen utgivelser har
blitt stoppet fordi tillatelsene til
bruk av samples ikke har vært i
orden. Det kan også dukke opp
økonomiske krav i forbindelse med
slurv her.
Ansvar
Når alle tillatelser er i orden, kan det
nye verket anmeldes til TONO. Det
er den som anmelder et nytt verk
som er ansvarlig for at opplysningene på anmeldelsesskjemaet er korrekte. Så ansvaret ligger på deg, som
medlem. Er du i tvil, kan du spørre
oss.
Medlemsservice hos TONO er dessuten behjelpelige med å skaffe
adresser til opphavsmenn, arvinger
og forlag, som du kanskje trenger å
spørre. Ta gjerne kontakt.
Medlemsservice treffes på telefon
22 05 72 80 eller medlem@tono.no.
Spør først – brenn siden!
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Medlemssider

Kan du bli andelshaver?
Nylig har TONO fått om lag 60 nye andelshavere. En andelshaver i TONO kan
være med på å forme organisasjonen gjennom sitt virke i TONOs styre og
representantskap, eller indirekte ved å stemme på hvem som skal velges inn.
Tekst: Svein Korshamn
Det er rettighetshaverne selv som gjennom bl.a. styre
og representantskap bestemmer i TONO. For å kunne
stille til valg til ulike verv i organisasjonen – og for å
kunne utøve innflytelse gjennom stemmerett ved
representantskapsvalget – må man være opptatt som
andelshaver. I dag er det litt over 300 andelshavere i
TONO. Mange rettighetshavere fyller imidlertid vilkårene for å bli andelshavere uten å benytte denne muligheten. Vi vil derfor oppfordre de dette gjelder til å søke
andelshaverstatus, og på denne måten få muligheten til
å øve sin innflytelse.
Hva er kravene?
En del av TONOs medlemmer er nylig blitt invitert til å
søke om andelshaverstatus i TONO, fordi de oppfylte
søknadskravene. Dette utspillet ga oss rundt 60 nye
andelshavere. Men hvert år vil det være nye medlemmer som fyller kravene som stilles til andelshaverne.
Kanskje er du blant disse?
Kravene er oppgitt i TONOs vedtekter § 7:

Velg tilhørighet
Hvis du ikke er medlem av en av gruppeforeningene,
eller dersom du er medlem av både NKF og NOPA, må
du ved opptak som andelshaver i TONO oppgi hvilken
gruppe du ønsker å stemme og være valgbar i.
Vi viser for øvrig til TONOs vedtekter §§ 7, 8, 9 og 10
for ytterligere detaljer. Disse finner du bl.a. på våre
internettsider, www.tono.no.

Dersom du er interessert i å bli opptatt som
andelshaver, kan du ta kontakt med TONOs
medlemsservice, tlf: 22 05 72 80, eller
epost: medlem@tono.no.

1. Du må ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år;
2. Du må være:
norsk statsborger eller fast bosatt i Norge, og enten
a) utføre skapende komponistarbeid; eller
b) utføre skapende tekstarbeid (litterært arbeid knyttet til musikkverk);
eller
c) arving etter rettighetshavere som nevnt i bokstavene a eller b, eller
d) musikkforlag registrert i Norge som kontinuerlig driver musikkforlagsvirksomhet, jf. TONOs
vedtekter § 4, punkt 3, med hovedsakelig norske, originale musikkverk.
3. Du kan oppnå andelshaverstatus dersom din gjennomsnittlige avregning for fremføring og
lydfesting de siste tre avregningsår utgjør minst:
for komponist
0,50G
for tekstforfatter
0,25G
for arving etter komponist
1,00G
for arving etter tekstforfatter
0,50G
for musikkforlag
3,00G.
(G= folketrygdens grunnbeløp, p.t. kr 56.861,-.)
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Intervju

Hvor blir det av
rapporter fra
korpsene?

Den norske korpsbevegelsen har enorm konsertaktivitet i
løpet av året. Rapportene som når frem til TONO speiler bare
en del av denne virksomheten. – Her må noe gjøres, mener
komponist og dirigent Torstein Aagaard-Nilsen.
6
Tekst: Jens Magnus, Foto: Hans Jørgen Brun.
Hele sitt liv har Torstein AagaardNilsen vært knyttet til korpsbevegelsen. Først som medlem og utøver, senere som lærer og dirigent, og

i dag som komponist med en bred
katalog korpsverk i TONOs registre,
ved siden av verk for orkester og
andre typer ensembler.

- Jeg begynte å dirigere som 16åring, forteller han. I dag er han
bosatt utenfor Bergen, og samarbeider med blant andre Manger
Musikklag. Han er en av initiativtagerne bak prosjektet ”Frisk pust”,
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Komponisten Torstein Aagaard-Nilsen runder 40 år, og ønsker seg
bedret rapportering til TONO fra korpsene.

som generer nyskrevet samtidsmusikk til norske korps.
Aagaard-Nilsen har gjennom mange
år vært en pådriver i korpsmiljøet
for å bedre rapporteringen til TONO,
og kan fortelle om en organisasjon
på rett vei.
- Tidligere møtte jeg en slags
”Ludvig-holdning” når jeg snakket
med dirigentene om TONO-rapporteringen. ”TONO - det er farlig, det”,
var omkvedet. I dag er det helt tydelig en bedring å spore. Jeg merker
faktisk på min egen avregning at
mange korps er på rett vei.
Ønsker økt bevissthet
I følge Aagaard-Nilsen er det
ledelsen i det enkelte korps som
trenger informasjon. – Et vanlig
korps har liten oversikt over hva
avtalen mellom TONO og forbundet
(NMF) inneholder, forteller han.
– Styre og dirigent skiftes ut med
jevne mellomrom, og kontinuiteten
kan være dårlig.
- Men, fortsetter han, - på ett eller
annet tidspunkt har en korpsdirigent skrevet opp hvilke verk som
skal spilles på en av de mange konsertene som finner sted over hele
landet. Det kan da ikke være så vanskelig å inkludere TONO-rapporteringen som en naturlig del av forberedelsene til en konsert? Jeg tror
nøkkelen til en god løsning ligger i
at korpsene definerer dirigentens
jobb med konsertforberedelser til
også å fylle ut TONO-skjema.
Han nevner flere eksempler på
arrangementer hvor det til og med
foreligger trykte programhefter,
men hvor disse aldri når frem til
TONO.
- Hva skjer f eks på store korpsdager
som mai måned, distriktsmesterskap
og andre korpskonkurranser, spør
han. – Jeg tror rett og slett denne
saken dreier seg om en manglende
bevissthet hos korpsene. Nå er
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vederlaget til TONO betalt av forbundet, alle aktuelle skjemaer ligger
tilgjengelige på TONOs nettsider, og
en oversikt over fremførte verk finnes hos dirigenten. Det burde være
en smal sak å få resten på plass. Det
dreier seg bare om å få sendt rapporten inn!
Lag nye rutiner!
I følge Aagaard-Nilsen er dette problemet omtrent fraværende blant
landets profesjonelle symfoniorkestre, som han også skriver for. – Jeg
savner tilsvarende profesjonalitet
hos gjennomsnittskorpset, slår han
fast.
- Og tenk på Norgesmesterskapene,
fortsetter han. – Alle korps som deltar på dette nivået har minst én
konsert før NM for å prøve ut programmet. Det er viktig at disse konsertene også blir rapportert til
TONO, selv om konsertprogram
mangler og dirigenten er konferansier. Jeg har hørt korpsledere si:
”TONO, det gidder vi ikke”. Det er
ikke mer enn noen måneder siden
jeg hørte det sist! Det var fra en
konkurransearrangør med ansvar
for over 30 små konserter på en
dag. Her må noe gjøres, slår
Aagaard-Nilsen fast.
Selv har han alltid en bunke gule
konsertprogrammer liggende som
en fast del av korpsutstyret. - Det er
en enkelt å få sendt inn dette om
man er oppmerksom på det, sier
han.
Vi kan tilføye at avtalen mellom
TONO og forbundet faktisk forplikter korpsene til å rapportere fra sine
konserter. Når dette ikke skjer er det
rett og slett tale om et avtalebrudd.
Skal vi ta hornet i en annen hånd i
2004, og bygge om konsertrutinene
til faktisk å omfatte rapporteringen
til TONO. – Ja, mener 40-års jubilanten Torstein Aagaard-Nilsen.

www.tono.no

Nye
skjemaer
på nettet
For internett-brukerne lanserer TONO nå en mulighet for å
fylle ut skjemaer direkte på
skjermen. Du trenger ikke
printe skjemaene før de skal
underskrives!
Alle TONOs skjemaer på nettet er laget i pdf-format. Nå er
det mulig å fylle ut noen av
disse skjemaene på skjermen.
Hittil er skjema for urfremføring samt anmeldelsesskjemaer for forleggere klare til bruk.
Last ned skjemaet og skriv inn
opplysninger om verk etc.
Deretter printer du ut og
undertegner.
Det kan tenkes at de opplysningene du har skrevet inn
blir lagret lokalt. Disse må da
blankes når du går inn neste
gang for å skrive et nytt.
Vi regner med at flere skjemaer blir lagret i dette formatet
etter hvert og håper dette forenkler våre tjenester på
www.tono.no.
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Portrett

Trollmannen fra Oslo
Bugge Wesseltoft trives blant ledninger og computere.

Alle epoker har sine nøkkelpersoner. Midt i det skapende
miljøet av jazz, techno og elektronika som har tonet frem i
Norge det siste tiåret, sitter en sympatisk kar med én finger
på klaviaturet og én på tastaturet. Bugge Wesseltoft er en
trollmann på keyboard. Nylig ga han ut albumet Film ing.
Tekst: Jens Magnus
Foto: Markus Li Stensrud.
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For dem som måtte lure; Bugge er
faktisk døpt Bugge: Jens Christian
Bugge Wesseltoft. Til og med barna
hans kaller ham Bugge, og det er
han fortrolig med. Det fungerer
internasjonalt også.
Og nå har han altså rundet 40, og
oppdaget det som flere kommenterer ved denne milepælen: Det er
bedre å bli 40 enn å bli 30! Selv forklarer han det slik:
- Det var i grunnen ganske ille å bli
30. Nå har jeg faktisk fått til en god
del av de tingene jeg drømte om.
Og det føles godt.

Fra Skienskorps til Oslo-scenen
Vi sitter og prater i Bugges studio i
Mølleparken ved Sannerbrua. Ute
hutrer noen ender mellom issvullene i Akerselva, men vi sitter godt
og varmt inne blant keyboards,
kabler og kofferter. Det minner litt
om et slags teknisk avansert verksted, og det passer i grunnen bra.
- Egentlig drømte jeg om å bli ingeniør, smiler Bugge. – Men jeg har alltid spilt musikk. Det begynte i korpset i Skien, og fortsatte i et symfonisk orkester. I russetiden kjøpte jeg
meg et el-piano. Men at jeg ble
musiker er i grunnen nokså tilfeldig.
Bugge oppdaget nemlig raskt at jo

mer tid han brukte på musikken, jo
dårligere ble karakterene. Dermed
kom han ikke inn noe sted i videre
utdanning, og så satt han der med
pianoet, og måtte finne på noe.
- Jeg begynte å spille i forskjellige
band i Skien. I 1984 flyttet jeg til
Oslo. Planen om utdanning dukket
opp igjen, og jeg begynte på universitetet, men nei. Jeg holdt ikke
mål, for musikken stjal all tiden min.
Så i stedet spilte jeg så mye jeg
kunne.
Mot slutten av 80-tallet fikk han en
del jobber i teatermiljøet. – Det var
trange kår for jazzen på 80-tallet,
forklarer han.
Inn i varmen
Men så, i 1990, traff han Arild
Andersen, vår internasjonalt kjente
bassist, og tingene begynte å rulle
for alvor.
- Gjennom Arild traff jeg også Jan
Garbarek og Jon Christensen. Jeg
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lærte enormt av disse karene, beretter han. Vi tror ham.
Både nye og gamle jazzmusikere
fant et nytt tilholdssted på Oslo
Jazzhus i Toftesgate.
– Rockerne hadde overtatt Club 7,
sier Bugge og trekker på skuldrene.
Men i Oslo Jazzhus var det høyt
under taket. Erfarne folk spilte sammen med ferskinger og generasjonene smeltet sammen. - Det er ikke
noe man lærer så mye av som å spille sammen med de som er mye
bedre enn deg, smiler han og retter
på brillene.
Bugge fikk være med Andersen på
turneer i Tyskland, og han suget til
seg erfaringer.
Senere spilte han i kvartett med Nils
Petter Molvær, Audun Kleive og
Bjørn Kjellemyr. De fikk mange jobber rundt i landet, og etter at spillingen var unnagjort pleide musikerne å gå på klubb i byene der de
spilte.
- Vi fikk etter hvert høre en god del
spennende techno-varianter. Jeg
traff Jan Bang, og han viste vei inn i
en ny verden av elektronika. Midt på
90-tallet ble det plutselig en voldsom oppblomstring i klubb-miljøet,
forteller Bugge. – Publikum var fantastiske. De satt ikke pent og klappet etter soloer som på jazzklubbene, nei, her danset folk og var
skikkelig entusiastiske. Klart dette

Han har snart spilt sin spennende musikk
over hele verden.
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gjorde noe med oss musikere også,
fastslår han.
Bra musikk, uansett genre
Keyboardet er Bugges instrument,
gjerne sammen med computeren.
Selv har han et ambivalent forhold
til pianoet.
- Jeg har alltid slitt litt med pianoet.
Det har en uovertruffen klang, og
man må jobbe seg inn i instrumentet. Men det gir så lite rom for
behandling av tonen. Jeg vil gjerne
både hente tonene og bearbeide
den samtidig. Derfor trives jeg
bedre med elektroniske instrumenter, forklarer han.
Uansett er det pianoet han jobber
mest med, og det instrumentet han
ser som den største utfordringen.
Han synes han begynner å få det til.
Dagens elektronikk er så vidt avansert at Bugge våger å kalle seg jazzmusiker. – Jeg jobber i sanntid. Ikke
noe er laget på forhånd. Lydene skapes der og da. Teknologien fascinerer meg, legger han til.
Den første soloplaten kom i ’96 og
ble godt mottatt. – Man hører om
musikken er bra. Det har ikke noe
med genre å gjøre, mener Bugge. –
Om det ligger en gjennomtenkt ide
bak musikken, og den er gjennomarbeidet, blir det bra!
Satset på eget stoff
Han vokste opp med farens samling
av amerikansk jazz. Selv hørte han
mye på ECM og annen europeisk
jazz. Derved ble han liggende et
sted midt i mellom, med en fot i
hver leir og med elektronikken som
lekeplass. – Det er da utrolig at
maskinmusikk også kan swinge! Sier
Bugge.
Hans nye plate, ”Film ing”, kom ut 8.
mars i år; den femte i serien ”New
conception of jazz”. Den forrige solgte 50.000 eksemplarer, hvor av 4.000
i Norge.
Så det blir mye reising for å møte et
internasjonalt publikum.
To uker etter at dette intervjuet fant
sted reiste Bugge til Australia. Da
har han vært over hele kloden og

spilt. Han føler seg heldig som kan
reise rundt med sin egen musikk.
Men dette er et resultat av hardt
arbeide, og det faktum at han i ’93
bestemte seg for å satse på egen
musikk.
- Det er tidkrevende, men gir resultater, kan han fortelle.
Han driver også et eget plateselskap, Jazzland, sammen med en kollega. – Jeg trengte hjelp her, medgir
han. – Det er ikke alt jeg mestrer like
godt. Men jo mer man jobber, jo
bedre blir det, konkluderer han.
Bugge meldte seg in i TONO i ’93, da
han begynte å spille sine egne ting
ute. – Vi hørte at det var penger å
hente gjennom TONO, og det var
verdt å ta med seg. I dag oppgir
Bugge at hovedinntekten hans
kommer fra avregningene fra TONO
og NCB. – Jeg synes TONO fungerer
for så vidt bra. Men jeg synes ikke at
kategorisystemet er helt dekkende
for jazzmusikken, mener han.
I dag har han nærmere 250 verk
registrert hos TONO.
Bedre turnéstøtte
Ellers er han engasjert av det sterke
gjennomslaget norsk musikk har
hatt internasjonalt de siste årene.
- Men vi må absolutt jobbe med å
forbedre støtteordningene. Norsk
musikk er i skuddet som aldri før.
Det er stor aktivitet, men alt for vanskelig å få turnestøtte og hjelp til
reiseutgifter, sier han.
Bugge retter seg opp i stolen. Nå er
han engasjert.
- Se på Frankrike, fortsetter han.
– Rundt 90% av de bandene som
søker dekning av reiseutgifter utenlands får slik støtte. Kan ikke UD
opprette et kontor for å betale flybilletter utenlands for norske musikere? Norge har kred i utlandet.
Publikum vet at fra Norge kommer
det kvalitetsmusikk. Kanskje nisjemusikk, men kvalitet! Bedre støtteordninger vil Norge tjene på. Norsk
musikk er bra innen mange forskjellige genre. Hjelp til med å få den ut!
Sier en fremstående ambassadør for
norsk musikk. Er det noen der ute
som lytter?
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TONO på Bylarm

Awards 2003

Larmen fra Bergen har nylig lagt seg, og et nytt
knippe norske artister har fått vist seg frem for
bransjen.

Det lønner seg å fortelle TONO om USAturneen. Alle våre medlemmer som søkte
ASCAP Awards 2002 har fått mellom 100
og 250 dollar i etterbetalt vederlag fra
ASCAP!

Med rundt 100 band på 16 scener i løpet av tre dager, sier
det seg selv at man vanskelig kan få med seg alt. Men den
fremherskende stemningen på Bylarm var i år svært positiv,
og den ambulerende festivalen viser nå tydelige tegn på at
den begynner å bli voksen.
Et internasjonalt tilsnitt satte i år preg på festen. Mange
seminarer ble holdt på engelsk, og det var mange utenlandske
observatører fra bransje og presse å høre rundt frokostbordet på seminarhotellet.
TONO deltok i år med en delegasjon på sju personer. Vi
satte vårt preg på seminarene med flere kurs om opphavsrett og forvaltning, og spredde oss ut i Bergen om kveldene.
Det er liten tvil om at TONO i løpet av de siste årene har fått
solid innpass i brede kretser av populærmusikk-miljøet, og
selv om noen fremdeles synes det blir mye skjemaer og
regler, har vår deltagelse i Bylarm ført til at TONO mer enn
tidligere er godt kjent også hos relativt ferske opphavsmenn og –kvinner.
Neste år vil Bylarm flytte til Stavanger. Vi ses der.

Konsertstedet
Hulen i Bergen ble
valgt til Årets
Bylarmer. Her
får Hulen-representant Jo
Rasmussen prisen
av Bendik Hofseth
og Erlend
Mogård-Larsen.

Foto:
Jens Magnus.

Rett før nyttår fikk TONO et brev fra vårt amerikanske søsterselskap, ASCAP. De kunne fortelle at i alt 13
TONO-medlemmer, som har hatt fremføringer i USA
i løpet av 2002-2003, har blitt tildelt midler fra
ASCAP Awards.
Disse midlene deles ut for å bøte på ASCAPS manglende avregning fra konsertområdet. De ser seg
nemlig ikke i stand til å forvalte dette enorme markedet, og betaler derved ut i henhold til søknader
fra folk som har spilt i Statene uten å få sitt vederlag.
Her i huset er det Nina Allibone Young som er kontaktperson, og hun oppfordrer alle som har hatt
konsertfremføringer i USA det siste året om å ta
kontakt, slik at ASCAP kan få vite om dette, og at
pengene kan tilflyte de som har vært der og spilt
norsk materiale.
Ta kontakt med Nina:
epost: nina.allibone.young@tono.no, tlf: 22 05 72 64.
Vinnere av årets ASCAP Awards er:
Leslie Ahern, Kim Ljung Andresen, Nina Bjørndalen,
Ole Børud, Christian Engfelt, Peter Espevoll, David
Husvik, Per Magnus Lindborg, Jon Robert Mjåland,
Andreas Wille Paulsen, Jon Magne Riise og Cato
Thomassen.
Vi gratulerer!

Forbrytelse og straff
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Det amerikanske TONO-selskapet SESAC lever litt i skyggen av sine
storebrødre i USA: BMI og ASCAP. Men i en rettssak mot en uhederlig,
amerikansk radiostasjon har SESAC ikke bare vunnet frem med sine
krav om vederlag for komponister og tekstforfattere. De har mottatt
en klekkelig erstatning som gir ringvirkninger i eteren.
Den omtalte radiokanalen går
under navnet WPNT og den ligger
i Pennsylvania. Stasjonen sender
mye musikk, også musikk skrevet
at SESACs rettighetshavere (Bob
Dylan, Neil Diamond og mange
flere). SESAC hadde ved flere
anledninger bedt stasjonen om å
inngå avtale om musikkbruk, men

radioen vendte dem ryggen.
I 1998 saksøkte selskapet stasjonen, og ba om en jurykjennelse,
ikke bare en dommeravgjørelse.
Dette viste seg å være lønnsomt
på flere vis.
I utgangspunktet skyldte radiostasjonen 6.000 dollar. Men da dommen falt ble stasjonen dømt til å

betale hele 1,2 millioner dollar i
skadeerstatning.
- Det viser seg å være kostbart å
sette seg ut over bestemmelsene
om opphavsrett, sier en nøktern
talsmann for SESAC.
Administrativ leder, Bill Velez sier
at for dem er den moralske seieren viktigere enn den økonomiske
erstatningen.
I kjølvannet av denne saken, har
flere radiostasjoner kontaktet
SESAC for å ordne opp i sine brukerlisenser, og opphavsmennene
har svart gjennom en radio-serie
produsert av SESAC hvor de takker stasjonene og lytterne for at
de holder musikken ”på lufta”.
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Retningslinjer for tildeling av
TONOs stipender
4

1
Alle opphavsmenn/kvinner som har hatt
forvaltningskontrakt med TONO i minst 3
år, kan søke om TONOs stipend. Søkerne
skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig
avregning for fremføring i Norge de tre
siste årene på minimum kr. 3.000.

På søknadsskjema skal det fremgå om man
er medlem av NOPA, Norsk
Komponistforening, eller ingen av delene.
5
Følgende stipend kan søkes:
Arbeidsstipend, reisestipend/studiestipend,
driftsstipend og stipend til promotering av
egne verk.

2
Søknadsfrist for stipend i 2004 er 23.april.
6
3
Søknad skal sendes på eget skjema som er
vedlagt bladet. Skjema kan også fås ved
henvendelse til TONO og på www.tono.no.

Søkere kan påklage vedtak til TONOs styre.
Klageadgang gjelder kun saksbehandling.
Stipendkomiteenes faglige skjønn kan ikke
overprøves.
Resultatet av tildelingene meddeles alle
søkere.
Søknadsskjema: se neste side!

Verdt å tenke på før
Stipendsøknaden sendes
I dette nummer av TONO-nytt følger søknadsskjema for stipend.
Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på visse detaljer som er viktige ved utfyllingen.

Søknadsskjemaet fylles ut av en broket skare medlemmer. De fleste gir oss alle de opplysningene vi ber om,
men TONOs økonomiavdeling og administrasjon vil
gjerne at søkerne merker seg følgende:
Komponist eller tekstforfatter?
Det letter arbeidet for stipendkomiteen om du stryker
komponist/tekstforfatter om noen av disse betegnelsene ikke passer.
Kontonummer
Det blir langt tryggere å sende stipendene ut til den
som skal ha dem om vi får oppgitt det kontonummeret
som pengene skal overføres til.
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I de tilfellene vi ikke får tak i kontonummer, må vi sende
en utbetalingsblankett og krysse fingrene. Postverket
klarer nok sin jobb, men en utbetalingsblankett i en
postkasse som kanskje ikke blir tømt på noen dager,
kan nok finne andre interessenter.
Så for sikkerhets skyld: Skriv opp ditt kontonummer for
overføring av stipendmidler.
Skriv tydelig
Det burde være unødvendig å si det, men en uleselig
søknad vil sannsynligvis resultere i et stipend som ikke
kan regnes. Lykke til ved stipendutdelingen!
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Stipendsøknad
Retur: TONO

Søknadsfrist:…23.4.2004

Postboks 9171, Gronland
0134 Oslo

Jeg er:

NKF-medlem
NOPA-medlem
Ingen av delene

Ditt medlemsnummer i TONO:.……………………
Type stipend som søkes
Komponist/tekstforfatter (stryk det som ikke passer).

Etternavn og fornavn:………………………….…
Adresse:…………………………………….…….

(kryss av i EN av rutene):

Arbeidsstipend
Studiestipend/reisestipend

………………………………………………….....

Driftsstipend

Telefon:…………………………………….…….

Promotering egne verk

E-post:…………………………………………….
Personnummer:………………………………….
Kontonummer: ………………………………….

Andre opplysninger som er viktig for behandling av søknaden:
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Dato:…………………………………..Underskrift:………………………………………….

Stipendene deles ut innen utgangen av juni.
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Stipend

Her er listen over
stipendvinnere i fjor
Nesten 4,5 millioner kroner er nå fordelt til 375 søkere til TONOs stipendordning.
TONO-nytt offentliggjør her listen over alle de som i fjor ble tildelt stipend og understøttelser
Ved siden av TONOs reisestipender, studiestipender og promoteringsstipender, ble det også delt ut understøttelse
til etterlatte etter beskyttede medlemmer. Understøttelsen er nå falt bort fra stipendordningen.
Mottagerne er ordnet alfabetisk. Type stipend som ble delt ut er som følger:
A = Arbeidsstipend, P = Promoteringsstipend, R = Reisestipend og U = Understøttelse.
Navn

ADDERLEY MARK JAN
AHERN LESLIE A
ALFSEN MARTIN
ALMEDAL ANNE MARIE
ALNÆS FRODE
ANDERSEN EDUARDO HANS
ANDERSEN EVEN SKATRUD
ANDERSEN TORE
ANDERSSEN ISAK THOMAS
ANDREASSEN TROND
ANDRESEN KIM LJUNG
ANTONSEN OLE HENRIK
APOLLYON NICOLAY
ARNESEN STIAN ANDRE
ASBJØRNSEN KRISTIN
AUNE MARTIN
BAKKE RUTH
BARTH FRODE
BECKSTRØM LARS
BERENTSEN ANVIK JAN INGE
BERG EIGIL
BERG FRED JONNY
BERG GUNNAR ANDREAS
BERG KIRSTEN BRÅTEN
BERG OLAV
BERG RUNE
BIRKEDAL ARNT
BIRKELAND DANIEL
BJERKESTRAND KJETIL
BJERKREIM RAGNAR
BJÆRKE ASTRID
BJØRKLUND AMUND IVARSSON
BJØRKLUND TERJE
BJØRNSTAD KETIL
BLOM CHRISTIAN
BOINE MARI
BORØCHSTEIN OVE
BRANDTSEGG ØYVIND
BRATLIE DAVID
BREDESEN BENT
BREMNES KARI
BREMNES LARS INGE
BREMNES OLA
BRUSTAD KARSTEN
BRÆIN KAREN
BRÆKKE ØYVIND
BRÆNDELAND ANNE
BRÆNNE TROND
BRÅTHEN BJØRN TERJE
BUEN KNUT
BYE JOHN IVAR
BYSTRØM ATLE

Beløp

Type
stipend

50 000
7 000
14 000
7 000
14 000
7 000
7 000
7 000
17 500
7 000
14 000
14 000
17 500
7 000
7 000
21 000
17 500
7 000
14 000
17 500
14 000
7 000
7 000
7 000
17 500
7 000
7 000
7 000
21 000
21 000
5 000
14 000
14 000
21 000
17 500
21 000
7 000
7 000
17 500
7 000
14 000
14 000
14 000
17 500
5 000
7 000
7 000
14 000
14 000
7 000
7 000
21 000

A
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
A
A
P
R
R
A
A
R
A
A
A
U
A
A
A
R
P
A
A
A
A
A
A
A
A
U
A
A
A
A
A
A
R
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BØE ARNE
BØKSLE IVAR
BØRKE LARS
BØTTCHER EBERHARD
BAARLI HANS PETTER
CHRISTENSEN JØRN
CLAUSEN GIERT
COATES ROBERT
DAGSLAND SIGVART
DAHL FREDDY
DAHL LARS PETTER
DALE OLAV
DRAGE BJØRN ANDOR
DRECKER ANNELI
EFTESTØL SVERRE
EGGUM JAN
EIDE STEIN EGIL
EIELSEN STEINAR
EIKEMO BIRGER
EILERTSEN DAG EINAR
EKLE THOMAS
ELLINGSEN SVEIN
ELLINGSEN TORBJØRN
ENDRESEN SIDSEL
ERIKSEN HELEN
ERIKSRUD SIMEN
ERSFJORD VIDAR IVELAND
FAGERVIK HANS-INGE
FALKEID KOLBEIN
FEIDJE ÅSMUND IVAR
FINNEIDE SVEIN
FISCHER CARL (NO)
FJELD STEINAR
FJELLANGER JARLE ZIMMERMANN
FJELLHEIM FRODE
FJORDHEIM BØRGE
FLATEN INGEBRIGT HÅKER
FLEM KJELL
FLØ ASBJØRN BLOKKUM
FORD TREVOR
FØRDE HELGE
GEWELT TERJE
GIL ANNETTE
GIØRTZ OLE HENRIK
GJERSTAD FRODE
GJERSTRØM BJØRN G
GJERSVIK OLE AMUND
GJEVJON BENDIK
GONDAL NAVID
GRAVROK HENNING
GROTH JAN LEONARD
GROTH STEPHAN
GROVEN SIGMUND
GRYTDAL PER KRISTIAN

7 000
7 000
7 000
17 500
7 000
14 000
7 000
7 000
14 000
7 000
14 000
7 000
17 500
21 000
17 500
21 000
21 000
17 500
7 000
7 000
14 000
14 000
7 000
14 000
7 000
7 000
7 000
7 000
14 000
17 500
7 000
7 000
7 000
7 000
14 000
14 000
7 000
17 500
50 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
17 500
17 500
7 000
7 000
7 000
14 000
14 000
21 000
21 000
14 000

A
R
P
P
A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
A
A
A
A
R
A
A
P
A
P
A
A
R
A
A
R
A
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
P
P
P

GRØNNEBERG MAGNUS
GUNDERSEN HANS PETTER
GUNDHUS HARALD
GUSTAVSEN TORD
GUTTORMSEN GUTTORM
GAASØ KURT
GAATHAUG MORTEN
HABBESTAD KJELL
HAGA GUNNAR
HAGEN ASKILD
HAGEN STEINAR
HAGERUP BULL EDVARD
HAGFORS MARTIN
HALLE MORTEN
HALMRAST KNUT
HANSEN THOMAS
HANSEN TORGEIR
HANSEN TROND
HANSSEN BENGT EGIL
HANSSEN TOM-STEINAR
HANSSEN TROND
HARTMANN INGRID
HAUG HALVOR
HAUGE RUNE
HAUGEN ASLAG
HAUGEN PAAL-HELGE
HAUGER GEIR
HAUGERUD TOR A
HAUGLAND GLENN ERIK
HAUGSKOTT FRANK T
HEGERSTRØM GEIR
HEGGE ØYSTEIN
HEIRENG BJØRN
HELLUM FRANK EIRIK
HENRIKSEN ARVE
HJEMMEN RICHARD
HOFF JAN GUNNAR
HOFSETH BENDIK
HOLM ESPEN BERANEK
HOLMSEN GEIR
HOLOPAINEN RISTO
HOLTER HALVOR
HOLTSKOG SIGMUND
HONNINGDAL JAN
HORNTVETH LARS
HURUM HELGE
HUSBY KAARE DYVIK
HUSBY PER
HUUSE KARIANNE
HUUSE MORTEN
HVOSLEF KETIL
HYTTEBAKK SVEIN OLAV
HÆGELAND EILERT
HÅKONSEN ØYVIND

14 000
7 000
7 000
14 000
14 000
14 000
100 000
100 000
7 000
7 000
14 000
17 500
7 000
14 000
14 000
14 000
7 000
7 000
14 000
14 000
7 000
14 000
17 500
14 000
14 000
17 500
7 000
7 000
17 500
7 000
7 000
7 000
7 000
14 000
7 000
7 000
14 000
14 000
14 000
14 000
17 500
14 000
7 000
14 000
14 000
7 000
50 000
7 000
7 000
7 000
17 500
7 000
7 000
7 000

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
R
A
A
A
A
A
A
A
A
A
U
R
A
A
A
A
A
R
A
R
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
A
R
R
A
A
A
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Stipend
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HAALAND KYRRE SASSEBO
HAAMPLAND OLA
INDREHUS PER H
INGVALDSEN DIDRIK
INGWERSEN KEN
JACOBSEN ODD-ARNE
JAKSJØ CHRISTIAN
JANSEN SIGURD
JANSON ALFRED
JENSSEN GEIR BJØRNAR
JOHANNESEN TERJE
JOHANSEN BERTIL PALMAR
JOHANSEN IVAR CHRISTIAN
JOHANSEN NILS P
JOHANSEN NILS-OLAV
JOHANSEN OTTAR
JOHANSEN VIDAR
JOHNSEN HALLVARD
JOHNSEN TOR ARNE
JOHNSON GEIR
KAHRS SVEN LYDER
KAJANDER DAG
KALDESTAD PER OLAV
KALLEVIG BJØRN
KALVIK FINN
KAPSTAD EGIL
KARLSEN KJELL MØRK
KILEVOLD LARS
KITTELSEN GUTTORM
KJELDAAS INGEBORG
KLAKEGG RUNE
KLEIBERG STÅLE
KLEPPE TERJE
KLEVELAND JON
KNUDSEN JØRGEN
KNUDSEN LISE
KNUTSEN TOVE KAROLINE
KOCH DAGFINN
KOLVE IVAR
KRABYE HELGE
KRISTENSEN BJØRN SVERRE
KRISTENSEN MARIANNE
KRISTENSEN VIDAR
KRISTOFFERSEN RUNE
KROG KARIN
KRUSE PHILIP ANTONY
KVITNES HENNING
KØHN HEIDI NILSEN
KØHN SIGURD
KAADA JOHN ERIK
LARSEN GEIR EGIL
LARSEN JON
LARSEN TORE
LEH TOR HENNING
LERSTAD TERJE BJØRN
LIEN ANNBJØRG
LILLEBJERKA SIGMUND
LILLETVEDT HELGE
LINDBORG PER MAGNUS
LINDEMAN KRISTIAN
LORENTZEN ANNE HELENE
LORENTZEN BEN HUGO
LUNDGÅRD VIKTOR
LØDEMEL BOTTOLF
MADSEN TRYGVE
MARCUSSEN KJELL
MARHAUG WILLY
MARTINSEN PER
MATRE ØRJAN
MCELHINNEY STEPHEN P
MCGURK MICHAEL DEEGAN
MOE BODVAR D.

forts..............Her
17 500
7 000
7 000
7 000
7 000
14 000
7 000
21 000
17 500
21 000
14 000
17 500
7 000
14 000
7 000
14 000
7 000
17 500
14 000
17 500
17 500
7 000
7 000
7 000
14 000
7 000
17 500
14 000
50 000
5 000
14 000
17 500
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
17 500
17 500
21 000
17 500
7 000
7 000
7 000
7 000
14 000
14 000
7 000
14 000
14 000
7 000
21 000
7 000
7 000
17 500
14 000
17 500
17 500
17 500
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
17 500
17 500
7 000
14 000
17 500
7 000
14 000
14 000

A
A
R
A
A
A
A
R
R
A
A
R
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
P
A
A
A
U
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
P
A
A
A
A
P
A
A
A
R
P
P
A
A
A
A
A
A
P
A
P
A
A

er listen over stipendvinnere i fjor

MOE OLE-HENRIK
100 000
MOLL ERIK
7 000
MORTENSEN INGER
5 000
MOSDØL OLAV
7 000
MOSTAD JON
17 500
MYHRE LARS MARTIN
14 000
NESS JON ØIVIND
17 500
NILSEN BJØRN
7 000
NILSEN SOLFRID
7 000
NORDAL ARNT-HELGE
7 000
NORDBØ DAGFINN
7 000
NORDENSTEN FRANK TVEOR
17 500
NORDHEIM ARNE
17 500
NYHUS SVEN
7 000
NYSTRØM CHRISTIAN
7 000
NØDDELUND FRED
7 000
ODDEN ANDERS
7 000
OFSDAL STEINAR
14 000
OGNEDAL ODD ERIK
7 000
OHRVIK SVEN
7 000
OLSEN MARIANNE ELSTAD
7 000
OLSEN RAGNAR
7 000
OLSEN STEINJE
7 000
OLSEN TERJE
14 000
OVERØYE ODD JOHAN
7 000
PATEY BENT
14 000
PAULSEN ANNIKEN
17 500
PEDERSEN TORGEIR REBOLLEDO 7 000
PERSEN JOHN
17 500
PETTERSEN ARVID
7 000
PETTERSEN JAN ERIK
17 500
PETTERSEN JON LAUVLAND
14 000
PETTERSSON TORE MAGNUS
14 000
PLAGGE WOLFGANG
17 500
RAKNES ELDBJØRG
7 000
RAMSTAD TOV
7 000
RASCH BJØRN OLE
14 000
RATKJE MAJA SOLVEIG
17 500
REBNORD DAG ØIVIND
7 000
REIERSRUD KNUT
14 000
REIGSTAD HALDIS
7 000
REINHOLDTSEN TROND
17 500
RIAN TERJE ANDERS
14 000
RISNES ULF
14 000
ROALKVAM GUNNAR M
7 000
RONESS PER GERHARD
7 000
ROSNES DAGFINN
17 500
ROSSELAND ELIN
7 000
ROUGSETH DAG ANDERS
7 000
RUDI JØRAN
17 500
RUTLE MAGNE
17 500
RYAN HANS MAGNUS
14 000
RYDNINGEN JON-WILLY
7 000
RYPDAL ISAK
7 000
RØE ERIK NORVALD
14 000
SAMKOPF KJELL
17 500
SAMUELSEN JØRUND FLUGE
14 000
SANDEN CATO
7 000
SANDTORV CHRISTINE
7 000
SAUGESTAD VIBEKE
7 000
SAUNES KJETIL
7 000
SCHANDY BJØRN
14 000
SEGLEM KARL
7 000
SEIM TRYGVE
14 000
SELNES KURT ARVE
7 000
SEVÅG ØYSTEIN
14 000
SILLITOE NICHOLAS ANTHONY 14 000
SIVERTSEN KENNETH
14 000
SKAUG JØRUND
7 000
SKEIE EYVIND
21 000
SKIPPERVOLD IVAR
14 000
SKJELBRED BJØRN BOLSTAD
17 500
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SKOMSVOLL ERLEND FREDRIK 17 500
SKORGAN ANITA
14 000
SKULBRU MALVIN P
7 000
SLETTEN FINN
7 000
SOLBERG KARI
7 000
SOLBERG VESLEMØY
7 000
SOLÅS EYVIND
17 500
STALHEIM JOSTEIN
17 500
STAVDAHL KRISTEN
7 000
STENSVIK EIRIK
7 000
STORLØKKEN STÅLE
7 000
STRØM JON KONRAD
7 000
STRØNEN THOMAS
7 000
SUNDAL TOR GEIR
7 000
SUNDE KNUT OLAF
17 500
SUNDE TORBJØRN
7 000
SUNDLI STURLA EIDE
7 000
SVENDSEN STEIN BERGE
14 000
SVENSSON AMUND
7 000
SØDERLIND RAGNAR
17 500
SØRENSEN AAGE
7 000
TAKLE MONS LEIDVIN
14 000
TANDBERG KARI BEATE
17 500
TARALDSEN PER H
14 000
THOMASSEN TORE
14 000
THORESEN JENS
14 000
TOFTE OLAV
7 000
TORJUSSEN OLE TOM
7 000
TORNQUIST PETER
17 500
TORSTENSON STIAN
7 000
TRANAAS TERJE
14 000
TROØYEN HARALD
14 000
TVEIT PER AA
14 000
TØSSE EILERT
17 500
URSTAD MAIA
17 500
VABOG PETTER
7 000
VAKSDAL SVEN ERIK
7 000
VESTABY PER
7 000
VESAAS ØYSTEIN
7 000
VIK TVETE TORMOD
17 500
VINJAR ANDERS
17 500
VINJOR NILS EINAR
7 000
VOGT HERMAN
17 500
VOLDNES FINN-BØRRE
7 000
VÆRNES KNUT
7 000
VAAGE KNUT
17 500
WALLUMRØD CHRISTIAN
7 000
WALLUMRØD FREDRIK
7 000
WARING ROB
17 500
WASSERMAN JEFFREY A
7 000
WESSELTOFT JENS CHR
21 000
WETTRE PETTER
14 000
WIKMARK RONNY
14 000
WILHELMSEN UNNI ELISABETH 14 000
WILLASSEN TORBJØRN
7 000
WILLE OLE
7 000
WINTHER TERJE
17 500
WONGRAVEN SIGURD
14 000
WØLLO ERIK
14 000
YTTERBØ TROND
7 000
ZACH INGAR
17 500
ZAHL GEIR
14 000
ØIEN OLA B
7 000
ØIEN ROAR
7 000
ØKLAND NILS
17 500
ØSTGÅRD KNUT-ERIK
7 000
ØVERLAND ARNSTEIN ROCH
14 000
ØYNES ARNE-OTTO
14 000
AAGAARD-NILSEN TORSTEIN
17 500
AANESTAD JARL
7 000
AASS LARS
7 000
Totalt utbetalt
4 429 500
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Informasjon

Bestilt teatermusikk
og TONO-avregning

Håkon Berge skriver for scenen.

De som skriver bestillingsmusikk for teatre bør
merke seg følgende bestemmelse: Vederlag blir ikke
innkrevd eller utbetalt med mindre det overstiger
50% av bestillingshonoraret.
Tekst: Jon Martin Gran. Arkivfoto: Jens Magnus.
Se for deg følgende scenario:
Andeby teater skal sette opp stykket
”På tur i Hakkespettskogen”. Teateret
bestiller spesialskrevet musikk fra
Klara Klukk til forestillingen.
Bestillingshonoraret er kr 50.000,-.
TONO får avregning for 34 forestillinger og vederlagsberegningen
utgjør kr 13.000,-. Dermed blir det
ingen utbetaling til Klara Klukk fra
TONO for fremføringene. Visste du
det?
Hvorfor vil ikke TONO kreve vederlag for disse fremføringene? Svaret
er ganske enkelt. Fordi vederlaget
ikke utgjør 50% av bestillingshonoraret. Teateret skal ikke innbetale
noe til TONO og uten innbetaling
ingen utbetaling til Klara Klukk.
Hadde derimot beregningene vist at
vederlaget beløp seg til mer enn kr
25.000 skulle det overskytende vært
innbetalt til TONO og Klara Klukk
ville fått en avregning og utbetaling.
Vet du at det er slik det fungerer?
Avtalen som ligger til grunn
Etter å ha behandlet reklamasjone-
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ne som er utløst av de to seneste
avregningene sitter jeg igjen med
inntrykk at det svært ofte er de
samme spørsmål og innvendinger
som går igjen.
De aller fleste rettighetshavere vet
at dersom det ikke er innsendt rapporter og/eller det ikke er innbetalt
noe fra arrangøren, blir det heller
ingen utbetaling.
Det er imidlertid et punkt som absolutt kan trenge en liten redegjørelse.
Det dreier seg om bestillingsverk,
først og fremst til teateroppsetninger. I samspillet mellom rettighetshaver (komponist/tekstforfatter/arrangør) og bruker (teateret) ligger det
fire organisasjoner: Norsk Teater- og
Orkesterforening (NTO) som representerer brukerne og TONO, NOPA
og NKF som alle representerer opphavsmennene.
Videre finnes det to avtaler som er
spesielt viktige på dette området:
Avtalen mellom NTO og TONO som
dekker retten til fremføring og retten til vederlag for fremførelse av de
verk som TONO forvalter (§1).

Dessuten en avtale mellom NTO og
NOPA/NKF som er kalt ”Avtale om
minstesatser for bestilling av teatermusikk”. Avtalen har stått uendret
siden august 1998. Avtalen dekker, i
tillegg til minstesatser, også områder som forutsetninger for oppdraget, prøvetimer, oppgjørstidspunkt
mm.
I vår sammenheng er det imidlertid
avtalens pkt 7 det skal dreie seg om.
7. Forskudd på fremføringsvederlag
For fremføringsvederlag vises til
avtalen mellom NTO og TONO. 50%
av bestillingshonoraret regnes som
forskudd på fremføringsvederlaget.
Dette betales direkte til komponist.
For fremføringsvederlag ut over
dette, betales til TONO i flg. avtalen.
Dette punktet er viktig for hendelsesforløpet ovenfor. TONO følger
avtalen i sine beregninger overfor
teateret, og det er greit at også du
vet hvordan det forholder seg.
Sikrer et minimum
Komponist Håkon Berge har skrevet
mye musikk for scenen, og han ser
to sider ved denne avtalen. – For det
første sikrer den komponisten et
minimumsvederlag, sier han.
Men når det nå ligger en avtale på
bordet, ønsker Berge seg en bedre
oppfølging.
- Både teatrene og TONO er for sløve
når det gjelder å følge opp denne
avtalen. Det er et gap mellom
avholdte forestillinger med musikk
og antall forestillinger som blir rapportert til TONO. Her er det noe å
gripe fatt i, avslutter Berge.
Komponist Gaute Storaas har et
pragmatisk forhold til dette: - Jeg
skriver en del for scenen, og regner
ikke med at det kommer penger fra
TONO for dette, sier han i en nøktern
kommentar.
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Returadresse: TONO-Nytt
Postboks 9171 Grønland
0134 Oslo

Klart for nytt
EDVARD-år

Et selskap som på vegne av komponister,
tekstforfattere og musikkforleggere forvalter norske og internasjonale opphavsrettigheter ved offentlig fremføring av
musikkverk.
TONO forvalter også lydfestingsrettigheter, dvs. rettighetene til innspillinger av
fonogrammer (plater, cd’er og kassetter)
og AV-produksjoner (film, video, dvd, cdrom etc.) gjennom NCB (Nordisk
Copyright Bureau).

Yngve Slettholm
overrekker Knut
Vaage EDVARDprisen 2003 for
"Graffiti"
Arkivfoto:
Skjalg Ekeland.

EDVARD er inne i sitt sjuende
år, og hovedjuryen er allerede i
gang med å saumfare fjorårets
musikkproduksjon med ønske
om å finne frem til de beste
verkene fra norske opphavsmenn.
Vil du være med så meld på!
Tekst: Jens Magnus
Kategoriene for EDVARD 2004 er
som følger: Populærmusikk;
Samtidsmusikk: Tekst; Musikk til
annen kunstart; Vokalmusikk og
Elektroakustisk, elektronika &
installasjon.
Samtidig blir det vurdert å innføre
enda en pris i år, da fjorårets
EDVARD for ”Musikk til annen
kunstart” ikke ble delt ut. Mer om
dette siden.
Fagjuryene i de forskjellige klassene er i gang med å gå gjennom
urfremføringer og utgivelser fra
2003, og selv om de har mye å lytte

til, er det stadig rom for å melde på
flere verk.
Juryeringen vil pågå frem mot sommeren, og EDVARD ser frem mot et
fruktbart samarbeide med forskjellige musikkfora utover sommeren og
høsten, slik at prisene kan deles ut
på velegnete arenaer.
Ringvirkninger
Vinnerverket fra fjorårets kategori
”Musikk for blåsere”, Graffiti av Knut
Vaage, ble nylig benyttet som pliktnummer ved norgesmesterskapet
for Brass i Bergen. Her har vi et
klassisk eksempel på at samarbeidet mellom EDVARD og musikkmiljøene skaper ringvirkninger og aktivitet rundt nye verk fra norske opphavsmenn.
Juryen gleder seg til å plukke ut
fremragende og nyskapende verk
fra en bred katalog norsk musikk.
Fremdriften i EDVARD-arbeidet og i
nominasjonsprosessen vil bli fulgt
nøye fra TONO-nytt og på våre
websider: www.tono.no.

TONO ble stiftet i 1928, og har bevilling
fra Kulturdepartementet gitt ved kongelig resolusjon av 25. juni 1971 til å drive
virksomhet i Norge som mellommann
ved oppkreving av vederlag til opphavsmenn for lydfesting og offentlig fremføring av musikkverk.
12.000 norske opphavsmenn og forleggere er TONO-medlemmer. Dessuten
representerer TONO verdensrepertoaret
av beskyttet musikk, gjennom gjensidighetsavtaler med våre søsterselskaper over
nær sagt hele kloden.
TONOs styre består av representanter fra
Norsk Komponistforening (NKF), NOPA
Forening for norske komponister og
tekstforfattere, og Norsk
Musikkforleggerforening (NMFF). I dag
ser styret ut som følger:
Morten Halle (NOPA), styreleder
Peter Tornquist (NKF), nestleder
Bendik Hofseth (NOPA)
Synne Skouen (NKF)
Kari Beate Tandberg (NKF)
Nils Henrik Asheim (NKF)
Ragnar Bjerkreim (NOPA)
Bjørn Eidsvåg (NOPA)
Leif A. Dramstad (NMFF)
Arne Damsgaard (NMFF) (observatør)
Rune Kristiansen (medarbeiderrepresentant, observatør)
Du er velkommen til å ta kontakt med
TONO.
Vi er tilgjengelige hverdager fra 08.30. til
kl. 16.00.
Fra 15. mai stenger vi kl. 15.00 fredager.
Sjekk TONOs websider: www.tono.no

