
 

Flere gratis downloads på www.mundzumund.dk 

 

Site Video og 
grafik 

Billeder Musik og lyd Om 
arkivet 

Priser og betaling 

 

 

 
 

 

Stort udvalg i god 
kvalitet 

Gratis! 

 

 
  

Meget stort 
udvalg 

Enkeltvis og valg af 
videoopløsning 
Prisniveau: Højt 

 
 

  

Stort udvalg. 
Motion Graphics1 

og video i 
kategorier 

Man køber en pose 
kreditter og hver 

video koster en antal. 
Prisniveau: Mellem 

 

 

   

Meget stort 
udvalg inkl. 

2Adobe Premiere 
Pro og AE 
templates 

Enkeltvis 
Prisniveau: Mellem 

 

   

Høj kvalitet. 
Mange After 

Effects3 
templates, flotte 

baggrunde 

Månedligt 
abonnement fra 9 

USD. 

 
   

Baseret på 
Genre eller 
stemning 

Enkeltvis eller 
medlemskab 

Prisniveau: Mellem 

 
   

Meget stort 
udvalg 

Enkeltvis eller 
medlemskab 

Prisniveau: Mellem 

 

   

Stort udvalg af PP 
og AE-templates, 

video, foto, 
lydspor og 
lydeffekter 

Visse gratis 
downloads og betalt 

månedligt 
medlemskab fra 24 

USD 

    

Journalisternes 
valg. Stort udvalg 
af video og foto 

fra begivenheder 
og med kendte 

personer  

Stykvis betaling og 
varierende pris ift. 

Anvendelse 
Prisniveau: Højt 

  
  

Video- og AE-
templates til prof. 

redigering 

Enkeltvis betaling.  
Prisniveau: Mellem 

 

                                                           
1 Animeret grafik 
2 Adobe Premiere Pro/PP er et professionelt videoredigeringsprogram 
3 Adobe After Effects/AE er et professionelt program til at lave grafikanimation kaldet motion Graphics 

www.mundzumund.dk
https://www.rocketstock.com/
https://www.videvo.net/
https://dissolve.com/
https://www.videezy.com/
https://videohive.net/
https://www.videoblocks.com/collections/best-motion-backgrounds
https://www.shutterstock.com/
https://motionarray.com/
https://www.gettyimages.dk/


 

Flere gratis downloads på www.mundzumund.dk 

 

Site Stockvideoer Stock 
billeder 

Stock 
musik 

Bibliotek Medlemskab 

 
  

 

Meget stort 
udvalg i høj 
kvalitet 

Adobe creative 
cloud sign up og 
enkeltvis betaling.  
Prisniveau: Højt 

 

    

Stort udvalg 
ikke mindst af 
illustrationer og 
grafik. 
Genrebaseret. 

Kreditsystem eller 
abonnementsordni
ng. 
Prisniveau: Højt 

 

  
 

Meget 
”filmiske” klip af 
prof. Filmere. 
Højeste 
produktions-
niveau 

Enkeltvis eller 
medlemskab. Pris 
afhænger af brug. 
Prisniveau: Mellem  

 

 
  

Fint udvalg af 
billeder, 
vektorer og 
audio 

Man køber en pose 
kreditter og hver 

video koster en antal. 
Prisniveau: Mellem 

 

  
 

Video og 
billeder af 
filmisk kvalitet 

Stykvis betaling og 
varierende pris ift. 

Anvendelse 
Prisniveau: Højt 

 

 
  

Fotos af dygtige 
amatørfotograf
er. Varierende 
kvalitet. 

 
Donationsbaseret. 

 

    

Masser af sjove 
effekter, lyd og 
grafik til spice 
en video op.  

Pro medlemskab til 
49 USD-dollars om 
året og ellers en del 
gratis klip. 
 Prisniveau: Lavt 

      

www.mundzumund.dk
https://stock.adobe.com/dk/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_pceX0ZTdAhVyxIsKHX7mDyMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2F&usg=AOvVaw2pvxTr3ZBkQIAsk0QfARnv
https://www.filmsupply.com/
https://www.123rf.com/
https://www.storyandheart.com/
https://www.pexels.com/
https://footagecrate.com/

