Näyttämöteoksen musiikkitiedot
Uppgifter om musik i ett sceniskt verk
Täytä rastitettavat kohdat klikkaamalla niitä hiirellä.
Ajalta

För tiden

Teatterin/ryhmän nimi
Teatergruppens namn

Ammattiteatteri
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Faktureringsadress

Postadress

näytelmä/skådespel
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Näytelmän/Näyttämöteoksen nimi
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Antalet framföranden

Esityksen kesto
Speltid

Teoston valvoman musiikin kesto

Musikens speltid som rapporteras till Teosto

Lipputulot (ilman alv)

Totalbiljettinkomster (utan moms)

Entrebelagd

e

• Tarkista, täyttääkö näyttämöteos kustantajien itsehallinnoinnin kriteerit.
• Jos kriteerit täyttyvät, sovi itsehallinnoinnin piirissä olevien musiikkiteosten käytöstä teosten kustantajien kanssa ja ilmoita tällä lomakkeella Teostoon ainoastaan ne musiikkiteokset,
jotka eivät ole kustantajien itsehallinnoinnin piirissä.
• Jos näyttämöteos ei täytä itsehallinnoinnin kriteereitä, ilmoita tällä lomakkeella Teostoon kaikki näyttämöteoksessa käytetyt musiikkiteokset.
• Kontrollera om det sceniska verket uppfyller kriterierna för förläggarnas egenförvaltning.
• Om kriterierna uppfylls ska du komma överens med förläggarna om användningen av de musikaliska verk som omfattas av egenförvaltningen. Rapportera till Teosto endast de verk som inte
omfattas av förläggarnas egenförvaltning på denna blankett.
• Om det sceniska verket inte uppfyller kriterierna för egenförvaltning ska du använda denna blankett för att rapportera till Teosto alla de musikaliska verk som används i verket.
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Jos musiikin osuus on yli 50 % näyttämöteoksen kokonaiskestosta, ilmoita lipputulot ensimmäisellä sivulla.
Om musikens andel överstiger 50 % av verkets hela speltid, meddela bruttoinkomsterna på första sida.
*) Elävä instrumentaaliesitys = EI / Levande instrumentalframförande = LI
Elävä vokaaliesitys = EV / Levande vokalframförande = LV
Kaupalliselta äänitteeltä soitettu musiikki = KAU / Från kommersiell inspelning spelad musik = KOM
Itse tallennettu musiikki = ITM / Själv inspelad musik = SJM
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein. Vakuutan myös tarkastaneeni, että tällä lomakkeella Teostolle ilmoittamani musiikkiteokset eivät ole kustantajien itsehallinnoinnin piirissä.
HUOM! Jos et ole rastittanut ruutua, emme voi käsitellä tätä lomaketta, vaan palautamme sen.
Jag försäkrar att jag har kontrollerat att de musikaliska verk som jag har anmält till Teosto på denna blankett inte omfattas av förläggarnas egenförvaltning. OBS! Om du inte kryssar för rutan kan vi inte
behandla denna blankett och kommer att returnera den till dig.
Tietojen antajan nimi
Upplysningen givits av

Puhelin
Telefon

Sähköpostiosoite
E-post address

Tallenna täytetty lomake pdf-muotoon ja lähetä se sähköpostin liitteenä osoitteeseen tapahtumat@teosto.fi. Muut yhteystietomme löydä tarvittaessa nettisivuiltamme www.teosto.fi.
Spara det ifyllda formuläret i pdf-format och skicka det som e-postbilaga till tapahtumat@teosto.fi. Vår andra kontaktinformation hittar du på vår webbplats www.teosto.fi.

