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Kære medlemmer af Foreningen for Entertainment- og Medieret! 
 

Årets Marienlyst konference finder sted 
 

torsdag og fredag den 3. og 4. september 2015 
 
I år er fokus på følgende: 
 
I. Medieforlig 2015-2018: Den udenlandske indholds-tsunamien rammer Dannevirke 
Alle partier stod bag medieforliget, og uagtet regeringsskiftet er forliget rammen de næste 3 år. 
Et hovedemne i forliget var brydningen mellem de store udenlandske tjenester (fx YouTube) og alt 
det udenlandske indhold, de rummer, og så DRs rolle som public service leverandør af dansk 
indhold. Hovedemnet blev på mange måder henlagt til et Public Service Udvalg, som skal drive en 
proces frem til 1. januar 2017. På konferencen hører vi om medieforliget og udfordringen med 
YouTube og lignende tjenester, processen for at finde løsninger, og får belyst både DRs og andres 
bud på løsninger.  
 
II. YouTube: Internettets natur - eller at drive forretning uden at betale for indholdet 
I både amerikansk ret og EU-retten (E-handels-direktivet) er der mulighed for at lave en ”ren 
videreformidling”, hvor indhold bliver tilgængeliggjort, men hvor en involveret ”tjenesteyder” ikke 
bærer noget ansvar herfor. YouTube er et eksempel herpå. På konferencen hører vi om juraen i EU 
og i USA, de forskellige domstolsafgørelser i Europa, de tiltag omkring at ændre på juraen, som er 
på bedding, og hvad den kommercielle og politiske kontekst er.  
 
III. Filmforlig 2015-2018: Hvad er svaret på filmbranchens udfordringer? 
Ligesom ved medieforliget stod alle folketingets partier bag det nye filmforlig. Filmforliget rummer 
mange nye tiltag med fx særlige lavprisfilm og diverse evalueringer af tiltag undervejs i 
forligsperioden. Filmbranchens ønske om yderligere penge blev besvaret med et krav om, at 
branchen måtte udvikle nye digitale forretninger. På konferencen hører vi om filmforliget og de 
nye tiltag, og om hvordan det tegner, ligesom der evalueres på de processer, som der er på det 
politiske landkort, samt ikke mindst hvordan et par kulørte filmproducenter ser på de nye 
muligheder og udfordringer. 
 
IV. EU-Domstolen  
I de senere år har afgørelserne fra EU-Domstolen fået større og større betydning for dansk ret, 
herunder for den danske ophavsret. Afgrænsningen af begrebet ”offentlig fremførelse” sker i EU-
retten, og kontrasten til tidligere dansk retspraksis er tydelig. På konferencen dykker vi ned i EU-
Domstolens virke og praksis og søger at komme tættere på for at forstå balancen mellem jura og 
politik samt de seneste afgørelser fx C-466/12, Svensson v. Retriever Sverige AB. 
 
V. Koktvedgaard prisen - årets prismodtager hyldes og holder forelæsning 
 
  



Programmet eftersendes. Hele arrangementet tæller som videreuddannelse for advokater og 
advokatfuldmægtige med 9 lektioner. 
 
Deltagerprisen er:  
kr. 3.400 for det hele inkl. overnatning  
Kr. 3.200 for det hele ekskl. overnatning  
Kr. 2.900 for det hele ekskl. drinks/middag/overnatning  
 
Tilmelding og betaling senest tirsdag den 11. august, 2015. Tilmelding sker til Anna Cheri Ternvig 
femr@lassenricard.dk med angivelse af navn samt ønske om overnatning og/eller middag eller ej.  
 
Betaling med tydelig angivelse af deltagernavn(e) overføres til Danske Bank, konto reg.nr. 1551 
konto nr. 968 8048. Deltagende medlemmer fra offentlige institutioner bedes orientere Anna, hvis 
e-faktura skal fremsendes.  
 
Vi glæder os til at se jer!  
 
Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne  
Malene Ehlers 


