
KODA AFTALE FOR KOR72 MEDLEMSKOR 

 

HVORDAN:  

 

Abonnementsordningen skal tegnes direkte mellem jeres kor og Koda, til 

det skal I bruge link, som I skal have af Kor72. Det er blevet tilsendt alle 

medlemmer pr. 5. marts 2018. Har I ikke fået det, eller er I indmeldt efter 

denne dato, skal I skrive efter det på sekretariat@kor72.dk 
   
Det er naturligvis kun medlemskor, der kan benytte denne 

abonnementsordning/rabatordning. 

 

Ordningen er fleksibel, i forhold til hvad I som kor har brug for. 

 

Hvad dækker aftalen? 

 

Aftalen dækker koncerter, hvor koret selv er arrangør med op til ca. 200 

publikum og/eller mindre end 12.000 kr. i entré.  Hvis der er tale om 

koncerter, der falder uden for dette, skal koncerterne indberettes særskilt til 

Kodas kundeservice. 

 

BEMÆRK: Det er altså kun de koncerter, koret selv er arrangør på, 

man som kor er ansvarlig for at indberette og have en abonnements-aftale 

om med Koda.  

 

Eksempel:  

Hvis en kirke spørger, om I vil synge i kirken, er det kirken, der er 

arrangør og derfor skal kirken afregne til rettighedshaverne via Koda og 

indsende program.  

 

Hvis I som kor derimod holder koncert i skolens gymnastiksal, eller låner 

kirken eller andet sted til at afholde en koncert, er det jer som kor, der er 

arrangør og det er jeres egen-arrangerede koncert. 

I dette tilfælde skal jeres koncert afregnes via abonnementsaftalen og 

indrapporteres med program til Koda efter afholdelsen. 

 

mailto:sekretariat@kor72.dk


Priser 

Priserne er udarbejdet særligt til korene og væsentligt lavere end Kodas 

normale priser for koncerter og musik på hjemmesider og Facebook. 

 

Følgende priser (2018) er gældende for abonnementsordningen for 

medlemskor og betalingen for musik på hjemmesider/Facebook er 

indeholdt i prisen for arrangementerne (Normalpris for dette er 1.473 kr. 

pr. år). 

 

 
 

Når I har oprettet en abonnementsaftale på min. en koncert årligt, kan I 

dermed, uden merbetaling, benytte korets egen musik/musikvideoer på 

korets hjemmeside eller Facebook.  

Det betyder, at er man et kor, der IKKE har egne koncerter (men kun 

bestilte koncerter), kan det alligevel være en fordel at lave abonnement på 

en koncert pr. år, hvis man benytter musik på hjemmeside og Facebook, da 

man så har fri brug af egne musikklip på disse. 

 

Abonnement tegnes for et kalenderår ad gangen og har forfald til 1. april.  

 

Korets behov:  

Nogle kor har mange koncerter, som de bliver bestilt til, hvor de 

selvfølgelig altid selv planlægger program og indhold, men hvor arrangør 

på koncerten evt. er en kirke eller andet spillested. I disse tilfælde er det 

IKKE jeres kor, der er ansvarlig over for Koda, og I har til disse koncerter 

IKKE behov for abonnementsaftale. I skal blot aflevere program til 

kirken/spillestedet og DE skal indsende til Koda.  

 



Koncerter på plejehjem/ældrecentre og sygehuse er IKKE Koda-pligtige 

og skal IKKE tælles med som egen-arrangerede koncerter. 

 

Hvis koncertprogrammet opfylder nedenstående kriterie, skal koncerten 

IKKE medregnes i abonnementsaftalerne: 

Alle rettighedshavere (komponist/tekstforfatter/arrangør) til alle fremførte 

værker har været døde i minimum 70 år. Det kræver i praksis kun et enkelt 

beskyttet værk i programmet, før der skal afregnes for koncerten. 

 

Andre kor har måske koncerter forår og jul, hvor de fx er hyret af en kirke, 

men har som kor eksempelvis selv to egen-arrangerede forårskoncerter og 

de har dermed behov for at købe abonnement på 2 koncerter pr. år 

 

Man må som kor vurdere, hvor mange koncerter man selv plejer at være 

arrangør af, og tegne abonnement ud fra det. 

 

Viser det sig, at antallet af koncerter bliver betydeligt større eller mindre 

end det abonnement man har købt, kan man regulere undervejs. 

Dog skriver Koda selv følgende omkring dette: 

 

Hvad angår tilrettelser af abonnement er det muligt at korrigere løbende, 

som sagt. 

Dog er et af hovedformålene med aftalen er at gøre den nem at 

administrere for begge parter, så hvis et medlemskor har abonnement på 2 

koncerter og der afholdes 3 i 2018 og 1 i 2019, er det fint for os at 

fastholde abonnementet på 2 koncerter over hele perioden. 

 

Når man har holdt sin egen-arrangerede koncert, indberetter man 

program via ”mit koda login”, som I vil få tilsendt fra Koda efter 

abonnementstegning. Rapportering af programmer er med til at sikre, at 

Koda kan udbetale pengene til de rigtige rettighedshavere. 

 

Se særskilt vejledning til tilmelding til Koda her: 

www.kor72.dk/medlemsinfo/koda 

  

Tvivlsspørgsmål til: sekretariat@kor72.dk (eller evt. direkte til Koda) 

http://www.kor72.dk/medlemsinfo/koda
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