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Creative Commons
For at bruge diverse billeder, musik og andre ressourcer fra internettet, skal du sikre dig, at de er til fri
afbenyttelse – her kan Creative Commons hjælpe dig.
Hvis en fil (billede, musik, m.m.) er under Creative Commons, betyder dette at du ikke behøver betale for
den, for at du må bruge den. Du skal dog være opmærksom på, om ejeren vil navngives og om værket må
bruges til kommercielt brug.
Eksempler på licener du skal være opmærksomme på:

Her kan du læse om de forskellige typer licenser:
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/
Er et værk under Creative Commons Zero (CC0/Public Domain) er det til fri
afbenyttelse UDEN det er nødvendigt at navngive ejeren.
Alt i det grønne felt og til dels den øverste gule må du bruge til Dansk ICYE.

Billeder
Her er en håndfuld sider med billeder under Creative Commons. Alle billeder
på disse sider er CC0.
Unsplash:
Pixabay:
Pexels:
Stocksnap:
Iso Republic:

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://stocksnap.io/
http://isorepublic.com/

Du kan bruge https://www.canva.com/ til at lave nemme og flotte designs, der skiller sig ud. Canva har
kladder til Facebookopslag, Facebookheaders, Instagramopslag, plakater, infographics, osv. Canva er gratis
og ligesom Google Docs gemmer Canva automatisk løbende, så dit arbejde altid er up-to-date og ikke går
tabt.

Musik
Her finder du en liste med flere forskellige databaser med CC0-musik du kan bruge, hvis du laver en video
for Dansk ICYE: https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-cultureresources/legalmusicforvideos/
Jeg har før brugt http://dig.ccmixter.org/free - selvom deres side er meget simpel kan man dog søge efter
”tags” og så er de gode til at forklare hvordan man skal kreditere kunstneren.
F.eks. kan det være, at man skal indsætte kunstneren kreditering i slutningen af videoen og i videoteksten.
Facebook har sin egen database af musik og lyd, man må bruge. Disse lyde er til fri afbenyttelse på
Facebook og Instagram, men bruger du lyden/musikken på ”tredjepartshjemmesider”, så skal du linke til
Facebookopslaget: https://www.facebook.com/sound/collection/
Vær altid opmærksom på om eller hvordan du skal kreditere, når du laver opslag og videoer!

