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YouTube har blokeret den populære og kontroversielle video "Sydfyn Style" efter krav om brud på ophavsretten. Det skriver

fyens.dk mandag.

Videoen "Sydfyn Style" blev noget af et viralt vidunder, da de syngende og dansende borgmestre gik land og rige rundt på nettet

og ikke mindst i medierne.

Men nu har YouTube blokeret for filmen med denne besked:

Denne video er ikke længere tilgængelig på grund af et krav om ophavsret fra Universal Music Publishing AB.

Projektleder Susanne Linnet Aagaard fra Fremtidsfabrikken, som har produceret filmen, afviser, at der er sket en overtrædelse

af ophavsretsloven:

- Vi mener ikke, de kan gøre et retskrav gældende, da det ikke er en reklamefilm, siger hun til fyens.dk.

EN UNDERVISNINGSFILM

I "Sydfyn Style" synger fire sydfynske borgmestre en tekst om Sydfyn på melodien til hittet "Gangnam Style". Deres danse-

moves er desuden hentet fra musikvideoen til sangen.

Ifølge Susanne Linnet Aagaard blev videoen dog ikke lavet med et kommercielt formål, men derimod som en velkomstfilm til

en undervisningsdag om branding af Sydfyn med hold af kreative iværksættere og kommunale medarbejdere. At filmen gik

viralt var blot en sidegevinst.

- Selvfølgelig har vi været glade for omtalen. Det ville være fjollet ikke at være det.

BRANDING, IKKE REKLAME

På jeres hjemmeside bruger I ord som branding, markedsføring og viralt om videoen. Hvorfor mener du ikke, det er reklame?

- Når du brander, skaber du en fortælling om noget. Det er jo ikke en reklamefilm, der kører i en eller anden reklameblok med

et produkt, vi skal ud og sælge. Det er en velkomst til en undervisningsdag. Teksten siger også: "Vi er samlet i dag for at lave

et særligt brand om Sydfyn".

Desuden sætter projektlederen spørgsmålstegn ved, om det reelt drejer sig om et krav fra Universal Music Publishing, og

hvorvidt YouTube selv har undersøgt sagen.

Hun vil nu undersøge, hvorvidt ophavsretten er krænket i juridisk forstand. For hun synes, det er synd, hvis videoen ikke kan få

lov at florere på internettet fremover.

- Vi er jo ikke noget kommercielt dyr, der misbruger musikere. Det er ikke missionen.
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Alt materiale i Infomedia er ophav sretligt beskyttet.

Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftl ig aftale med
Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations-genfindingssystemer, som for
eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller l ignende.

Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, ti lrådighedsstil lelse i databaser, på
netværk eller l ignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale
fra Infomedia skal aftales skriftl igt med Infomedia.


