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Muziek of beeld op uw stand? Vergeet 
de auteurs niet ! SABAM informeert.  

 

 
 

 

 
 
 
U bent exposant tijdens een salon of beurs ? U wenst achtergrondmuziek of een video met beschermde achtergrondmuziek 
te gebruiken op uw stand ? Dan vragen wij u dit uiterlijk 10 dagen voor de beurs aan te geven via  www.sabam.be  (applicatie 
e-licensing).  Als u deze  termijn  respecteert en een correcte aanvraag indient, vermijdt u extra kosten. Al onze tarieven zijn      
on line te raadplegen. (tarief  24 A voor muziek tijdens handelsbeurzen).   
Hou er  wel rekening mee dat de  toestemming  van SABAM de billijke vergoeding niet dekt. 

   

 
 
 
 

WAT DOET SABAM? 

 
SABAM beheert een repertoire van dui- 

zenden binnen- en buitenlandse auteurs. 

Zij int en verdeelt hun auteursrechten. 

 

 
OP HET VLAK VAN PROMOTIE 

 
SABAM spant zich hard in om het reper- 

toire van haar leden te promoten via: 

het SABAM Magazine 

een newsletter met algemene infor- 

matie 

een newsletter met praktische infor- 

matie voor audiovisuele, literaire en 

dramatische auteurs 

aanwezigheid op tal van binnen- en 

buitenlandse beurzen 

sponsoring van grootschalige evene- 

menten, zoals de Music Industry Awards, 

het Filmfestival van Gent, de World 

Soundtrack Awards, de Nekka Nacht, de 

Muzikantendag, de Eregalerij of de 

Koningin Elisabethwedstrijd 

de Boekenwoensdag, de Middagdocu, 

het Auteurscafé, de Apero Galerie… 

de uitreiking van de “Muze” 

MUZIEKCLIPS 

 
SABAM is een van de weinige auteursver- 

enigingen in Europa waar men muziek- 

clips kan deponeren en aangeven! 

 
VOOR 

PERSFOTOGRAFEN 

 
SABAM bekroont de beste humoristische 

persfoto’s met de “SABAM Photo Award”. 

Die is in 2011 aan zijn negende editie toe. 

Met deze wedstrijd wil SABAM de grap- 

pigste  kiekjes, geschoten door Belgische 

persfotografen in de dagelijkse uitoefe- 

ning van hun beroep, voor het voetlicht 

brengen en bekronen. 

OP THEATERGEBIED 
 
SABAM reikt beurzen uit, zowel voor het 

amateurcircuit  als voor het professionele 

circuit. 

 
IN DE AUDIOVISUELE SECTOR 
 
De audiovisuele sector kan rekenen op 

een aantal traditionele activiteiten (prijs- 

uitreikingen  op festivals, aanwezigheid 

in filmscholen, enz.). Daarnaast heeft 

SABAM nieuwe voordelen in petto, zoals 

bvb. het Sonorisatiefonds voor Afstudeer- 

films (voor laatstejaarsstudenten film) en 

het Sonorisatiefonds voor Langspeelfilms 

(voor de eerste twee langspeelfilms van 

een regisseur). 

 
OP HET VLAK VAN BEELDENDE 

KUNST 

 
SABAM beheert alle  rechten die toeko- 

men aan de auteurs, o.m. het reproduc- 

tierecht, het volgrecht, het opvoeringsrecht 

(televisierecht), het recht op doorgifte via 

de kabel en per satelliet,  het reprografie- 

recht, het recht op kopiëren voor eigen 

gebruik en het leen- en verhuurrecht. 
 
 
 

CONTACT : FRONTOFFICE > T. 02 286 82 11 > FRONTOFFICE@SABAM.BE 

WWW.SABAM.BE > SABAM - AARLENSTRAAT 75/77 - 1040 BRUSSEL 
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