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FILM EN AUTEURSRECHT
Tijdens de Federatieraadver-
gadering op 7 december jl. in
restaurant De Gentel in Gel-
dermalsen heeft Hans Berg-
feld van BUMA/STEMRA een
uiteenzetting gegeven over
de rechten en plichten van de
amateur-filmer met betrek-
king tot het gebruik van mu-
ziek tijdens voorstellingen en
de reproduktie van muziek op
geluids en videoband.

Gelijktijdig verscheen de door
de Stichting Beeldende en
Audiovisuele Amateurkunst
(SB-A) stijlvol uitgevoerde
brochure "FILM EN AU-
TEURSRECHT".
Een heldere uiteenzetting
over auteursrechten en nabu-
rige rechten, speciaal toege-
spitst op de amateur video-
en filmmaker.

WAT DOET BUMA?
De vereniging BUMA verleent
toestemming voor het open-
baar maken (filmvertoning en
uitzending) van auteursrech-
telijk beschermde muziek-
werken. BUMA is tevens be-
last met het innen van ver-
goedingen voor de auteurs-
rechthebbenden, zoals com-
ponisten, tekstdichters en uit-
gevers.

WAT DOET STEMRA?
De stichting STEMRA ver-
leent toestemming aan film-
maatschappijen, videodistri-
buteurs, omroepen en platen-
maatschappijen voor het
vastleggen en reproduceren
van muziekwerken op beeld-
en geluidsdragers (het zoge-
naamde mechanisch repro-
ductierecht). STEMRA ver-
zorgt tevens het innen van
de hiervoor verschuldigde
vergoedingen voor de recht-
hebbenden van deze muziek-
werken.

DE BROCHURE
In de brochure wordt o.a. in-
formatie gegeven over: wat
houdt auteursrecht precies
in, wie als de maker van een
product wordt beschouwd,
wat persoonlijkheidrechten
zijn, bescherming van de ma-
ker en de uitvoerende kun-
stenaars die aan het product
hebben meegewerkt, waar-
aan een filmproducent moet
denken bij het tot stand laten
komen en de exploitatie van
een film, het openbaar maken
en verveelvoudigen van au-
teursrechtelijk beschermde
werken, de door de NOVA
voor haar leden met BUMA-
/STEMRA gemaakte afspra-
ken, auteursrechtenbureaus
en een check-list die te ge-
bruiken is bij het maken van
een audiovisuele productie.
Om een en ander in de prak-
tijk soepel en rechtvaardig te
laten verlopen heeft de NOVA
voor haar leden, zowel met
BUMA als met STEMRA een
aantal afspraken gemaakt.

BUMA
De NOVA heeft met de BU-
MA afspraken gemaakt over
een centrale regeling voor het
muziekgebruik tijdens film-
voorstellingen en overige au-
diovisuele presentatie door
leden van de NOVA. Deze re-
geling is gebaseerd op het
aantal leden dat de NOVA
telt. De bijeenkomsten waar
deze films en dergelijke wor-
den vertoond dienen te wor-
den georganiseerd door of
namens leden die bij de NO-
VA zijn aangesloten. Wan-
neer de films van de NOVA-
leden buiten club- of vereni-
gingsverband worden ver-
toond, zal de organisator van
zo'n evenement zelf met BU-
MA moeten afrekenen. Te
denken valt bijvoorbeeld aan
een groot videoscherm in een

winkelcentrum waar op initia-
tief van de winkeliersvereni-
ging films van NOVA-leden
(met muziek) worden ver-
toond aan het winkelend pu-
bliek. De centrale regeling is
dan niet van toepassing.
Deze regeling heeft overigens
uitsluitend betrekking op
voorstellingen die plaatsvin-
den op Nederlands grondge-
bied.

STEMRA
In tegenstelling tot BUMA
heeft STEMRA geen regeling
met de NOVA. STEMRA stelt
zich namelijk op het stand-
punt dat, zolang de film uit-
sluitend incidenteel vertoond
wordt tijdens avonden van de
NOVA of andere amateur-
filmersverenigingen, er geen
vergoeding verschuldigd is
voor de reproductie van mu-
ziek uit het door STEMRA be-
heerde wereldreportoire. Zo-
dra de film echter anders
wordt gebruikt, bijvoorbeeld
als bedrijfsfilm of voor verto-
ning via (lokale) omroepen,
dan zal de maker van de film
wel een regeling met STEM-
RA moeten treffen. Na de uit-
eenzetting bestond volop ge-
legenheid om vragen te stel-
len. Daarvan werd gretig ge-
bruik gemaakt. In het alge-
meen komt het er op neer,
dat zodra aan een amateur-
filmer een opdracht is ver-
strekt door een bedrijf, lokale
omroep, een particulier (b.v.
het filmen van een bruiloft) en
er een vergoeding tegenover
staat, men het beste met
STEMRA contact op kan ne-
men over de eventuele con-
sequenties. Na dit leerzame
intermezzo werd Hans
Bergfeld hartelijk bedankt
voor zijn heldere uiteenzetting
en werd overgegaan tot 'de
orde van de dag. Alle
Aangesloten Organisaties

hebben ondertussen 50 bro-
chures ontvangen met het
verzoek deze te distribueren
over de clubs. Extra exem-
plaren zijn te verkrijgen bij de
SBA, Plompetorengracht 3,
3512 CA Utrecht. Telefoon:
030-2342211.

60 SECONDEN FESTIVAL
De Limburgse Organisatie
Van Audiovisuele Amateurs
(LOVA) heeft aangeboden om
in 1997 het 60 SECONDEN
FESTIVAL te organiseren in
Weert, ledere amateurfilmer
kan alvast beginnen een
compleet filmpje te maken
dat maximaal 60 seconden
mag duren. Een uitdaging
voor zowel beginnende als
gevorderde amateurfilmers!
De twee hoogst geëindigden
worden namens Nederland
afgevaardigd naar het UNI-
CA-festival in Warschau
(Polen). Nadere informatie
wordt naar de clubs ge-
stuurd.

UNICA-NIEUWS
Een commissie - bestaande uit
Vladimir Murtin, Jan van
Weeszenberg en Arie de Jong
- heeft bekendgemaakt, welke
films worden opgenomen in
het programma van Nederland
voor UNICA 97 in Polen (15
t/m 24 augustus). Het zijn:
"Toccata in basalt" van Gerard
Langeveld (De Smalle Band),
"Twee kaartjes Madurodam",
(clubfilm Het Toverlint), "Soop"
van Frans Hoofd (Lumière
Eindhoven), "Karaoke" van
Bob Jansen (Geleense
Smalfilm- & Vi-deoclub), "La
Unica" van AFC/K&C Drenthe
(Asser Film Club) en "Pas de
deux" van Marianne Narold
(Film- & Videoclub Velsen).
Nederland heeft totaal 60 mi-
nuten vertoningstijd (inclusief
per film 4 minuten wisselen)
toegewezen gekregen. •


