
TONO-MEDLEMMER 
TJENER MER!

Det er mye takket være TONO at jeg får  
jobbe med det jeg er lidenskapelig opptatt  

av - nemlig å lage musikk. 

// Silje Halstensen, Bendik



Hvis du lager musikk eller tekster til musikk som 
fremføres offentlig, vil du som TONO-medlem  
tjene penger du ellers ville ha gått glipp av.

Kjære komponist og tekstforfatter

TONO er den eneste organisasjonen i Norge som innkrever  
fremføringsvederlag for komponister, låtskrivere, tekst- 
forfattere og musikkforlag. Vi har i dag ca 30 000  
medlemmer, og hvis du lager musikk eller tekster  
til musikk bør også du bli medlem. Da vil du tjene  
fremføringsvederlag når musikken din brukes  
offentlig, uansett om det er deg selv eller andre  
som fremfører den.

Alt som kreves for å bli TONO-medlem er at du  
har skrevet musikk som er spilt offentlig, for  
eksempel på konsert, radio, TV eller streaming- 
tjenester.

Det eneste du forplikter deg til som TONO-medlem  
er at du registrerer alle dine musikkverk hos oss,  
og at du overlater til oss å gi tillatelse til bruk av  
musikken din i offentlige sammenhenger.  
Vi tar hele jobben med å sørge for at konsertarrangører,  
radio- og TV-stasjoner, streamingtjenester og  
liknende betaler for bruken av din musikk. 

Gjennom samarbeid med forvaltningsselskaper i andre land 
dekker vi mer enn 100 ulike land og territorier. Dermed  

er TONO det eneste forvaltningsselskapet du trenger,  
uansett hvilke markeder du jobber mot som komponist, 

låtskriver, tekstforfatter eller musikkforlag.

TONOs virksomhet har sitt grunnlag i Åndsverk- 
loven §2, og vi driver vår virksomhet med  
mandat fra Kulturdepartementet.

 TONOs medlemsservice har kompetente og  
engasjerte medarbeidere som er tilgjengelige  
for deg. Ta derfor kontakt om du har spørsmål!

ØNSKER DU Å BLI  
TONO-MEDLEM? BESØK 

FYLL UT SKJEMAET, SÅ  
TAR VI KONTAKT MED DEG! 

tono.no/blimedlem
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Vil du vite mer  
om TONO?

Kontakt oss på telefon 22 05 72 00,  

medlem@tono.no eller se vår nettside www.tono.no 

facebook.com/tononorge

twitter.com/_tono_

instagram.com/tono_norge

youtube.com/tononorge


