Gør jeres kommunikation visuel med en billedlicens
Et billede siger mere end 1000 ord. Billeder fortæller og vækker følelser. Vi lærer, forstår og husker
gennem billeder. Og så betyder måden vi kommunikerer på i dag, at verden er visuel som aldrig før.
Med en billedlicens fra VISDA får kirken adgang – for eksempel via Google – til internettets
enorme skatkammer af billeder og andet visuelt materiale.

Det kan man med aftalen

Hvem er VISDA

Hente alle former for billeder, fotografier,
tegninger, illustrationer, kunst og lignende
fra hele verden på nettet.

VISDA er en non-profit organisation.

Scanne billeder fra f.eks. bøger, magasiner
og blade.
Bruge billederne ved kirkelige handlinger,
gudstjenester og i undervisningen, f.eks.
konfirmand-, minikonfirmand- eller
voksenundervisning, samt i præstens
offentlige foredrag.

Vi er af Kulturministeriet blandt andet bemyndiget til at udstede generelle billedlicenser.
Vores mission er at sikre brugere nem og enkel
adgang til at bruge billeder samt sikre at billedskaberne modtager fair betaling for deres arbejde. Penge går således tilbage til billedskaberne
og sikrer herved grobund for skabelse af ny
kunst og kultur.

Vise billederne på storskærm eller
projektor samt indarbejde dem i digitale
præsentation og i trykt materiale, som
uddeles til deltagerne eller ophænges i
kirkens lokaler.

Det er ikke med i aftalen

Bruge billederne i menighedsrådets interne
arbejde, herunder i administrative
sammenhænge.

Brug af billeder af de få kunstnere, der ikke er
omfattet af aftalen. Listen finde på visda.dk.

Anvende billeder af kunstværker på online
platforme og på tryk i forbindelse med
annoncering af arrangementer.

Brug af TV, film, video og musik.

Skal I bruge billeder i publikationer, på hjemmeside eller sociale medier, er I velkommen til at
kontakte os, så vi sammen kan finde en løsning.

Bruge et ubegrænset antal billeder.
Der skal ikke indberettes til VISDA eller
andre. Hvis billedskaberens navn fremgår,
skal man blot anføre det i sit eget materiale.

Hvad koster det?
Aftalen koster mellem 0,62 kr. og 0,82 kr. pr. år pr. folkekirkemedlem i sognet. I kan tilmelde jeres kirke
på visda.dk/kirker

