Prisliste fotoavdelingen:
Vilkår og priser for bruk av bilder fra Stiftelsen Lillehammer
Museums bildesamlinger:
Samlingene tilhører Maihaugen, Postmuseet,
Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad, Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk
og Norges Olympiske Museum.

Ved ikke kommersiell bruk gjelder betingelsene i Creative Commons lisens:
Creative Commons 4.0 lisens.
Denne lisensen sier at
du har lov til å:
Dele — kopiere, distribuere og spre fotografiet i hvilket som helst medium eller format.

På følgende vilkår:
Navngivelse — Du må oppgi fotografens navn og fotografiets eier hvis dette er kjent. For eksempel
Marius B. Berge, Maihaugen eller Ukjent, Maihaugen.
Ikke kommersiell — Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål.
Ingen bearbeidelser — Dersom du endrer fotografiet, kan du ikke distribuere det endrede fotografiet.
Spør oss gjerne om noe er uklart.
*Forutsetter at bildefilen lastes ned fra DigitaltMuseum av bruker. Hvis det er ønskelig med
bearbeidet materiale, for eksempel retusj eller større oppløsning, vil dette arbeidet bli belastet
kunden.

Ved kommersiell bruk knyttes vilkår til inngått kontrakt.
På generell basis gjelder følgende vilkår:




Fotografiene kan bare brukes til oppgitt formål.
Filer skal slettes etter avtalt bruk.
Fotografens og museets navn skal oppgis ved publisering. Ved ukjent fotograf oppgis ukjent og
museets navn.

Priser på bruk av foto: *
Private. Bruk av nedlastet fil fra Digitalt museum.
Private. Fil med trykkvalitet
Historielag. Fil med trykkvalitet
Forskning
Redaksjonell bruk i bøker, aviser, ukepresse, film, TV, internett
Reklame, annonser etc.
Fotografering pr. time
Digital retusjering pr. time
Hastegebyr,2 virkedager, pr fil

Vederlagsfritt.
250 kr
Vederlagsfritt.
250 kr
750 kr
1250 kr
700 kr
600 kr
200 kr

Alle priser er ex. mva.

Papirkopier i sort/hvit eller farge: *
Opp til 18x24 cm
20x25 cm/A4
30x40 cm
40x50 cm
50x60 cm
60x70 cm
70x100 cm
Større formater

200 kr.
300 kr
400 kr
500 kr
600 kr
700 kr
1000 kr
1250 kr pr. m2

Alle priser er ex. mva.
For lerret (Canvas) er det tillegg på 50% og blindramme og oppspenning kommer i tillegg.
Fordi forholdet mellom høyde og bredde (proporsjoner) varier på de ulike originalene vil
bildestørrelsene kunne avvike fra standardstørrelsene.
*Tillegg for klargjøring av bildefil

150 kr

