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Sydfyn Style: Intet forlig om rettigheder
Fremtidsfabrikken Sydfyn har forgæves forsøgt at få et forlig med Universal
A/S, Universal AB og SonyATW. Fremtidsfabrikken har tilbudt en forligssum på
60.000 kr. Fuld offentlighed og ytringsfrihed har været helt afgørende for
Fremtidsfabrikken.
Filmen Sydfyn Style med fire dansende og syngende sydfynske borgmestre gik viralt
og tog den danske medieflade den 10. april 2013. I filmen var der sat ny tekst og
nye billeder til det meget parodierede hit Gangnam Style.
Fremtidsfabrikken Sydfyn har forgæves forsøgt at indgå forlig med Universal A/S,
Universal AB og SonyATW. Det er desværre ikke lykkedes, selv om forhandlingerne
var nået ganske langt.
Fremtidsfabrikken har tilbudt at betale 60.000 kr. som kompensation for brugen af
musik og sang uden forudgående aftale om rettighederne.
”Vi er meget kede af, at det ikke er lykkedes at indgå et forlig. Det har været helt
afgørende for os, at der er fuld offentlighed og ytringsfrihed omkring forliget, da vi
er et offentligt projekt", siger Susanne Linnet Aagaard, Fremtidsfabrikken.
Nu er det op til de tre selskaber, om de vil stævne Fremtidsfabrikken Sydfyn.
Fremtidsfabrikken afventer næste skridt. Indtil da har Fremtidsfabrikken travlt
med at optage kreative iværksættere på de i alt fem Boost Sydfyn hold, der starter
i august. Fremtidsfabrikken holder sommerferielukket i uge 27-30.
FAKTA om filmen Sydfyn Style
Sydfyn Style blev lavet som en velkomstfilm til undervisningsdagen Brand Sydfyn
den 9. april 2013, hvor kreative iværksættere og kommunale medarbejdere
sammen skulle arbejde med branding af egen virksomhed og Sydfyn. Filmen er
produceret af Bandit Productions, og teksterne er skrevet af Vid & Sans. Filmen gik
ganske overraskende viralt med 130.000 visninger på Youtube på ét døgn, og
tælleren stoppede ved 282.484, da Universal AB fik den fjernet.
FAKTA om Fremtidsfabrikken
Fremtidsfabrikken Sydfyn er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond
og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår i de fire sydfynske kommuner
Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, der alle er partnere i projektet.
Projektet laver uddannelsesforløbene Boost Sydfyn for kreative iværksættere,
kommunalt ansatte og erhvervsrådgivere. Målet med Boost Sydfyn er at skabe
vækst på Sydfyn og øerne.
For yderligere oplysninger
Kontakt Susanne Linnet Aagaard, Fremtidsfabrikken Sydfyn på 29 10 87 57 eller
susanne@fremtidsfabrikken.com (på ferie fra 22. juni til 28. juli).

