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Musikvideo 

Musikvideo er korte videoproduktioner, der laves som 
billedledsagelse til pop- og rockmusik. Videoerne funge- 
rer som reklame for musikerne og som underholdning 
for forbrugerne. Denne artikel vi1 se nærmere på hvilke 
genremæssige kendetegn, musikvideoerne har - både 
som reklame og som underholdning. Og med ildgangs- 
punkt i en analyse af en dansk musikvideo vil artiklen 
diskutere, hvad der kendetegner oplevelsen af en  musik- 
video. 

Musikvideoer produceres af pladeselskaberne og lanceres sammen 
med pladen. De kan ses på videoskzrme i pladeforretningern, og 
musikerne kan bruge dem som prmentation af sig selv til koncertar- 
rangmer eller lignende. I praksis er videoerne altså reklame, men de 
er samtidig meget underholdende, og bliver brugt i tv som under- 
holdning. 

I USA og Italien har man tv-selskaber, der sender musikvideo 
hele dngnet. Det engelske tv-selskab, Sky Channel, sender 4 timer 
musikvideo dagligt, det er halvdelen af deres samlede sendetid. Ud- 
sendelserne spredes via en europæisk kommunikationssatellit til 
Vesttyskland, Norge, Schweiz og Finland, foruden naturligvis Eng- 
land. I Vesttyskland findes desuden det private tv-selskab, RTL 
Plus, der sender 4-5 timer musikvideo dagligt, det er ca. 40% af deres 
samlede sendetid. Der er altså en tydelig tendens til, at videoerne 
kommer til at udgnre en vzsentlig del af de kommercielle tv-kana- 
lers udsendelser. 

I Danmark kender vi fmst og fremmest musikvideo fra tv-udsen- 
delser som Eldorado, hvor der przcenteres ny pop- og rockmusik, 
men de nye lokal-tv forsvg bruger også videoerne som en fast ingre- 
diens i deres programflade. En stor del af de danske seere kan jo også 
se vesttysk eller svensk tv, som har et fast ugentligt program med 
musikvideo. 

Når musikvideoerne udgm så stor en del af programudbuddet, er 
det ikke kun fordi, folk gerne vil se dem, men også fordi de er billige 
at sende. De bliver jo produceret som reklame, og derfor kan tv- 
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