Riktlinjer för filmvisning på Huset på höjden
Alla filmvisningar på Huset på höjden ska ske i enlighet med upphovsrättslagen.
Upphovsrättslagen har till syfte att bl.a. skydda upphovsmännens rätt till
ersättning vid framförande av deras verk. Det är olagligt att genomföra offentliga
visningar utan rättigheter. Förening eller privatperson som vill genomföra en
filmvisning på Huset på höjden måste därför kunna visa att de har rätt avtal för
att genomföra en filmvisning. Rättigheterna tillhandahålls av olika företag som
säljer rättigheter för filmvisningar. Det är upp till de ansvariga för visningen att
se till att de olika uppgifterna i avtalen stämmer och att avtalen är giltiga vid
genomförandet av filmvisningen. Vid visning av egenproducerad film eller
bildspel behövs inget avtal.
Det finns två typer av rättigheter: ”institutionella rättigheter” och ”offentlig
visning”. Institutionella rättigheter kan bara användas vid slutna visningar
genomförda av till exempel föreningar eller filmklubbar. En offentlig visning kan i
sin tur genomföras av både privatpersoner eller föreningar. Nedan beskrivs de
olika typerna av rättigheter och hur du går tillväga för att genomföra en
filmvisning på Huset på höjden.

Institutionell visning: för föreningar/filmklubbar
En institutionell visning är en stängd filmvisning som riktar sig till en avgränsad
grupp. Det kan till exempel handla om en förening eller organisation som
organiserar sig runt ett gemensamt intresse, eller en filmklubb som ses då och
då för att se på film tillsammans. Så fort besökare kan droppa in utan en
föranmälan klassas visningen som en öppen filmvisning och då gäller inte
rättigheterna för den institutionella visningen längre. I huvudsak finns det två
typer av institutionella visningar: 1) rättigheter för en enskild visning och, 2) olika
typer av licensavtal som gäller för flera filmvisningar under en avgränsad period.
För en institutionell visning gäller följande regler:


Filmvisningen får inte marknadsföras i tryckta medier



Medlemmarna i en förening eller annan sammanslutning, får meddelas
om visningen via medlemsblad, föreningens hemsida eller via sociala
medier



Ingen biljettavgift får tas ut av besökare, men det är helt okej att ta ut en
medlemsavgift för medlemskap i föreningen/filmklubben



Det är förbjudet att använda termer som ”biograf” och ”bio” i
annonseringen

OBS: För att avtalet ska vara giltigt måste det framgå att Huset på höjden är
visningsplats för visningen. Har din förening eller filmklubb ett licensavtal
sedan tidigare måste ni ingå i ett nytt avtal där det framgår att Huset på
höjden utgör visningsplats.
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Så genomför du en institutionell visning på Huset på höjden
Alla föreningar/filmklubbar som önskar att hyra biografen eller genomföra en
filmvisning i något annat rum på Huset på höjden måste kunna uppvisa att de
har ett avtal för den aktuella visningen. Detta gäller oavsett om det är en enskild
visning eller flera visningar via licensavtal. Hur du går tillväga för att genomföra
en visning beror på vilken typ av institutionell rättighet som din
förening/filmklubb tecknat.
Vid licensavtal
Om din förening önskar genomföra fler än två filmvisningar på Huset på höjden
är det troligen enklast att ni ingår ett licensavtal med en leverantör av
rättigheter. Ett licensavtal innebär att din förening/filmklubb köper rätten att visa
flera filmer under en avgränsad tidsperiod. När ni gjort detta kan ni bifoga
avtalet till Huset på höjden via Hph@jarfalla.se. Under avtalets giltighetstid har
ni nu möjlighet att boka biografen i enlighet med Husets på höjdens vanliga
bokningsbestämmelser. Viktigt att notera är att licensen bara omfattar filmer
som köpts in via den leverantör som avtalet gäller.
Vid enskilda visningar
För att boka biografen eller annat rum för att genomföra en enskild visning på
Huset på höjden måste din förening eller filmklubb kunna visa att ni har rätt avtal
för att visa filmen. Viktigt att notera är att föreningen/filmklubben måste redovisa
ett avtal för varje enskild visning. Gör så här:
1. Skriv ett mail till hph@jarfalla.se där det framgår vilken förening ni är
och vilken film ni vill visa. Av mailet ska det även framgå i vilket rum ni
vill genomföra visningen och under vilken dag/tid.
Obs! vill ni boka ytterligare rum i samband med visningen, bör även
detta framgå av bokning så vi kan säkerställa att alla rum är lediga.
2. När ni fått bekräftelse på lokalbokningen är det dags att ingå avtal med
en leverantör som tillhandahåller rättigheter för filmvisning. Viktigt att
notera är att Huset på höjden blir platsen för visningen, annars är
avtalet ogiltigt.
3. Bifoga avtalet till hph@jarfalla.se. Avtalet måste tillhandahållas till
Huset på höjden senast 7 dagar innan den tänkta filmvisningen om
inget annat avtalats med personal från huset. Invänta bekräftelse på att
Huset på höjden tagit del av avtalet och att allt stämmer.
4. Njut av er filmvisning!
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Offentlig visning: för privatpersoner och föreningar
En offentlig visning är en filmvisning där ni bjuder in allmänheten att se en film.
Det betyder att allmänheten har rätt att delta utan föranmälan.
Vid en öppen filmvisning gäller följande regler:


Visningen får annonseras i både tryckta och digitala medier



Arrangören har möjlighet att ta ut en biljettavgift för besökarna



Visningen måste genomföras med en fysisk DVD/blu-ray skiva som
tillhandahålls av en leverantör av rättigheter



Det är förbjudet att använda termer som ”biograf” och ”bio” i
annonseringen

OBS: För att avtalet ska vara giltigt måste det framgå att Huset på höjden är
visningsplats för visningen.

Så här gör du för att genomföra en öppen filmvisning på Huset
på höjden:
1. Kontakta Huset på höjden via mailadressen hph@jarfalla.se. Använd
rubriken ”öppen filmvisning”. Av mailet bör det framgå vilka ni är som vill
visa filmen, vilken film ni vill visa och om ni tänkt ta ut någon biljettavgift
för visning av filmen. Av meddelandet bör det även framgå i vilket rum ni
vill genomföra visningen och under vilka tider. Dessa uppgifter ligger
sedan till grund för bokning av lokaler.
OBS: vill ni boka ytterligare rum i samband med visningen, t ex till ett
event, bör även detta framgå av bokning så vi kan säkerställa att alla rum
är lediga.
2. När ni fått bekräftelse på att lokalen är bokad är det dags att ingå avtal
med en leverantör som tillhandahåller rättigheter för filmvisning. Viktigt
att notera är att Huset på höjden blir platsen för visningen, annars
är avtalet ogiltigt.
3. Bifoga avtalet till hph@jarfalla.se. Avtalet måste tillhandahållas till Huset
på höjden senast 7 dagar innan den tänkta filmvisningen om inget annat
avtalats med personal från huset. Invänta bekräftelse på att Huset på
höjden tagit del av avtalet och att allt stämmer.
4. Njut av er filmvisning!
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Bilaga 1,
prisuppskattning
Kostnad för genomförande av offentlig visning
Kostnaden för en öppen filmvisning varierar beroende på bolag och antal
personer som deltar på filmvisningen. Följande prisbild är ett exempel och kan
variera beroende på det bolag ni väljer:
Publik
Pris per visning exklusive
eventuell frakt + moms

Max 49 personer
Ca 800 kr

Max 99 personer
Ca 1400 kr

Kostnad för genomförande av institutionella visningar
Kostnaden för att genomföra en institutionell visning varierar beroende på bolag
och antal personer som deltar på visningen. När det gäller institutionella
visningar finns det två typer av avtal: avtal som avser en enskild visning och så
kallade licensavtal som avser flera visningar. Följande prisbild är ett exempel
och kan variera beroende på det bolag ni väljer:
ENSKILDA VISNINGAR
Publik
Pris per visning exklusive frakt
+ moms

Max 49 personer
Ca 300-600 kr

Max 99 personer
Ca 1100 kr

Max 49 personer
Ca 2300 kr

Max 99 personer
Ca 3000 kr

LICENSAVTAL
Publik
Pris rättighet
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