
 
 

  

  
 
Krav:  

• Du/I skal selv have skrevet tekst og musik. 

• Du kan skrive sangen alene, eller sammen med andre.  

• Sangen skal være på dansk og egne sig til fællessang – for eksempel omkring et 
fødselsdagsbord, til en fødselsdagsfest eller på arbejdspladsen.  

• Sangen skal egne sig til en voksen fødselar, men må gerne appellere til alle aldre. Genre, 
stil og udtryk er helt op til dig/jer.  

• Sangen må ikke være udgivet før, men du/I må f.eks. gerne have optrådt med den. Den 
behøver ikke at være helt ny.  

• Medarbejdere på DR (samt nærmeste familie) kan ikke deltage i konkurrencen.  

Aflevering:  

• Sangen skal indsendes som lyd eller video. Enten som mp3- eller wav-fil, eller som 
videooptagelse på f.eks. tablet eller telefon.  

• På optagelsen skal man kunne høre melodien med akkompagnement.  

• Du må derudover også gerne indsende den på noder. Hvis den afleveres på noder, skal det 
være med becifring, klaver- eller korarrangement.  

• Husk også at sende os hele teksten, dvs. alle vers.  

• Noder og tekster skal afleveres som word- eller pdf-filer.  
 
Præmie:  

• Der findes 1 vindersang, som præmieres med 10.000 kr. (udbetales som honorar). 
 
Konkurrencens forløb:  

• Deadline for indsendelse af sange er d. 23. marts 2018 kl. 22. Efter deadline vil DR’s 
fagjury lytte til alle de indsendte sange, og vælge fem, der går videre til fri bruger-
afstemning i slutningen af april 2018. Den sang der får flest stemmer vinder titlen som 
”Danmarks nye fødselsdagssang”. 

• Inden den frie bruger-afstemning sørger DR for en indspilning af de fem sange. Kommer 
din sang med blandt de fem udvalgte, vil det således ikke være din egen indspilning der 
indgår i afstemningen på dr.dk/fødselsdag.  

• Vindersangen afsløres i slutningen af maj 2018.  
   
Offentliggørelse:  

• Ved deltagelse i konkurrencen giver du/I DR ret til, uden betaling, at gøre optagelsen - 
samt enhver brug af værket - tilgængelig på DR’s medieplatforme og på diverse sociale 
medier. Det påhviler konkurrencedeltageren at sikre rettighederne for evt. øvrige 
medvirkende på optagelsen, således at DR kan bruge optagelsen frit og uden betaling. 
Brug af optagelsen på ovennævnte medier vil af DR blive rapporteret til Koda efter 
gældende regler.   

• Vindersangen er planlagt til udgivelse af Edition Wilhelm Hansen (som noder/tekst). Ved 
deltagelse i konkurrencen accepterer du/I Edition Wilhelm Hansens standardtariffer for 
benyttelse af melodi og tekst i de to hæfter: 1) sanghæfte med becifret 
klaverarrangement og underlagt tekst og 2) korarrangement for 3-4 stemmer, der er 
planlagt til udgivelse i forbindelse med nærværende konkurrence. 

 
Sådan er du/I med:  

• Send din/jeres sang til fodselsdag@dr.dk senest d. 23. marts 2018 kl. 22.  

• Når du har indsendt din/jeres sang, får du en mail fra os i løbet af en uge, når vi har 
registreret din sang. 

• Har du spørgsmål, så skriv til os inden deadline på fodselsdag@dr.dk 
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