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Brug denne studieliste til at anmelde tracks, der allerede er anmeldt på tidligere studielister – fx singler, demoer, 
compilations og genudgivelser. Vi kopierer så oplysninger om medvirkende og selskabsrettigheder fra den oprindelige 
udgivelse. 
 
Trin for trin 
 
1. Hovedartistens navn. Kaldes også salgskunstner 
2. Udgivelsens katalognummer. Selskabets eget identifikationsnummer, der typisk står på ryggen af cd’en.  

Hvis intet katalognummer, lad feltet stå tomt 
3. Titel på udgivelsen 
4. Format. Kan fx være en single, album, ep, demo, maxi, compilation, lydfil etc. 
5. Antal tracks (numre) på udgivelsen i alt 
6. Pladeselskab bag udgivelsen 
7. Plademærke (label). Et plademærke er typisk selskabets navn eller et andet navn under selskabet, som grupperer 

en række af selskabets udgivelser på baggrund af genrer eller kunstnere. Hvis intet plademærke, lad feltet stå tomt 
8. Kontaktperson for selskabet samt telefonnummer, postnr. og by 
9. Selskabets (eller kontaktpersonens) adresse og e-mail 
10. Track-nummer. Det genudgivne tracks nummer på udgivelsen 
11. Trackets titel 
12. Trackets hovedartist. 
13. Track-nummeret på den oprindelige udgivelse, vi kan kopiere oplysningerne fra 
14. Titel på den oprindelige udgivelse (fx album eller single) 
15. Hovedartist på den oprindelige udgivelse 
16. Udgivelsesår på den oprindelige udgivelse 
17. Pladeselskab bag den oprindelige udgivelse 
18. Katalog-nummer på den oprindelige udgivelse. Hvis intet katalog-nummer, lad feltet stå tomt 

 
Info om udgivelse 

Hovedartist 

                                             1 
 

Evt. katalognr. 

                                                     2 

Titel på udgivelse 

                                                       3 
Format (fx single/album/ep) 

                       4 

Antal tracks 

                              5 

 
Pladeselskab / Producent der skal modtage producent-vederlaget fra Gramex 
Hvis det er en selvudgivelse, skriv det navn du vil udgive i – f.eks. hovedartistnavn, pladeselskabsnavn eller andet navn. 

Hvis der foreligger en underskrevet aftale eller kontrakt på udgivelsen, vær opmærksom på hvilket selskab der skal 
modtage betalingen. 

Pladeselskab / Producent 

                                                         6 

 

Evt. plademærke (label) 

                                                     7 

Evt. kontaktperson 

                                                         8 

 

Tlf.  
                      

Postnr./by 
                             

Adresse 

                                                         9 
E-mail 

 
Hvor kan vi kopiere oplysninger om medvirkende og selskabsrettigheder fra? 

 

• Skriv det genudgivne tracks nummer på udgivelsen, titel og hovedartist 

• Skriv fra hvilket track på hvilken oprindelig udgivelse vi kan kopiere oplysningerne 
 

Track-nr. 

         10 

Tracktitel 

                                                   11 
Hovedartist 

                                      12 
 

kan kopieres fra: 
 

Track-nr. 

         13 

Titel på oprindelig udgivelse 

                                                   14 
Hovedartist 

                                      15 

Udgivelsesår 

         16 
Pladeselskab 

                                                   17 
Evt. katalog-nr. 

                                      18 

 
Send studielisten til medlem@gramex.dk eller med posten. Se adresse nedenfor. 
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