
Varför göra en musikvideo ?

•  Med en kvalitativ musikvideo kan ni nå ut 
 över hela världen.

•  Många arrangörer/bokare kräver idag att ni 
 har en professionell musikvideo.

•  Youtube är just nu världens näst största 
 sökmotor.

•  En kvalitativ musikvideo arbetar för bandet  
 dygnet runt.

•  Tidigare producerade videos har bl.a. 
 resulterat i att band har fått utlandsturnéer  
 festivalspelningar framträdande i SVT och 
 Sveriges Radio.

•  YouTube och STIM  avtal innebär att 
 Stimanslutna rättighetshavare har möjlighet  
 att få ersättning från YouTube  för varje visning  
 av sin musikvideo på YouTube. SV/THE TUBE - VIDEO

En professionell musikvideo tar ditt 
band till en helt ny nivå. Är ni redo? 

SV erbjuder ditt band möjligheten att få en 
professionell video till ett rimligt pris. Prata med din 
lokala musikkontakt på SV för mer info.

facebook.com/TheTubeFilmochFoto

kenneth.a@sv.se 

www.thetube.se/stockholm



Vi söker band/grupper som
•  Har en bra professionellt inspelad låt (ca 3.40 min)  
 som lämpar sig för en musikvideo.•  Är beredda att jobba hårt, är entusiastiska och samarbetsvilliga samt brinner för att göra bästa   
 möjliga musikvideo tillsammans med SV, The Tube.•  Är beredda att gå in i musikvideoproduktionen med  
 egen arbetsinsats och egen subventionerad  kontantinsats.

Så här jobbar vi
1.  Brainstorm - Produktionsmöte med gruppen 

 Videoprodcenten träffar bandet, känner av vilka idéer ni har till  

 videon, går igenom vad som är praktiskt och realistiskt genom 

 förbart, pratar igenom upplägg mm. Efter mötet diskuterar 

 producenten, tillsammans med SV, bandets förutsättningar 

 för att  göra en musikvideo.

2.  Kreativt möte 

 Här följer ett kreativt arbete med idéer, rita storyboard mm. 

 Gruppen är i största möjliga mån delaktiga i detta arbete men 

 producenten har det övergripande ansvaret.

3. Logistik och planeringsmöte 

 Praktisk avstämning och detaljplanerings möte inför 

	 inspelning.	Kolla	av
	att	rekvisita	finns	p

å	plats,	eventuella		

 transporter mm.

4.  Inspelningsdag (10 - 12 timmar ) 

 Fullt fokus på att spela in alla scener som behövs till videon. 

 Producenten regisserar och leder arbetet med hjälp av 

 ytterligare en fotograf/assistent.

5.  Marknadsföringsmöte

 Hur marknadsför ni er bäst på nätet? Tillsammans med 

 videoproducenten lägger ni upp en strategisk marknadsfö 

 ringsplan för att få full exponeringav musikvideon och bandet.

Tillval
Om gruppen har idéer som kräver ett alternativt	upplägg	o

ch	flera	

inspelningsdagar/re
digering	finns	den	m

öjligheten.	Vi	har	då
	räknat	

fram ett dagspris om ni vill komplettera videon. 

En stor del av den totala produktionskostnaden kommer fortfarande 

att	finansieras	av	gr
uppens	egeninsats	

och	vi	vill	därför	på
	ett	tidigt	

stadium göra er medvetna om vad varje delmoment kostar i tid och 

pengar, vad som är realistiskt att genomföra och på vilken nivå vi ska 

lägga produktionen. Vår modell bygger på att ni är väl förberedda på 

vad som ska göras och att arbetet först planerats ordentligt samt att 

hela gruppen är överens om innehållet. 

Utöver detta grundkoncept erbjuder vi olika lösningar beroende på 

vad ni i gruppen har för önskemål och krav. I samband med ökade 

krav på produktionen ökar också tidsåtgången, likaså egeninsatsen.

Upplägget
Tillsammans med vår personal (utbildad inom film, 

manus, regi och redigering) utvecklar ni ett manus, får 

handledning och hjälp i alla led. Från att utveckla en 

hållbar, genomförbar manusidé till den färdiga 

slutproduktionen. 

SV´s filmpersonal regisserar, filmar och redigerar er 

video. Musikvideon filmas i full HD, vi har tillgång till 

greenscreen, ljus filmutrustning mm. Videon klipps och 

redigeras i Final Cut. Den färdiga videon läggs sedan upp 

på vår Youtube-kanal. Därifrån kan ni länka videon till er  

hemsida, Facebook etc. 

En professionell musikvideo kostar ca 30 000 kr och uppåt 

på den privata marknaden. SV ger er möjlighet att spela 

in en professionell musikvideo till kraftigt reducerat pris. 

Beroende på videons utformning betalar ni ca 2 700 kr 

och uppåt per bandmedlem.


