Anmodning om optagelse i Dansk Skuespillerforbund

Undertegnede: ___________________________________________Cpr.nr.:____________________
Adresse:

______________________________________________________________________

Postnr. Og by:
_______________________Tlfnr.:____________________________Mobil______________________
E-mail:____________________________________ Hjemmeside:_____________________________
Ønsker optagelse som: (Sæt 1 x)
___Skuespiller

___Danser

___Koreograf

___Elev

___Musicalperformer

___Operasanger

Uddannelse: _____________________________________________________________________
(gennemgået (Sted og tidsrum)
elevskole el. lign)
_____________________________________________________________________
(Kopi af uddannelsespapirer fra udenlandske skoler vedlægges)
_____________________________________________________________________
(Elever anfører uddannelsessted og afgangsår)
Hidtidig
Beskæftigelse: ____________________________________________________________________
(Sted)
(Tidsrum)
(Gage)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
P.t. engagement
ved:
_____________________________________________________________________
(Teatrets navn)
Tidsrum:

_________________________________________Gage________________________
Kontraktkopi vedlægges
Uuddannede bedes vedlægge kopi af samtlige kontrakter

Medlemskab af andre faglige organisationer:
___ Dansk Artist forbund

______________________________
Dato

____ Balletforeningen, Det Kongelige Teater

_____________________________________________
Underskrift

UDDRAG AF FORBUNDETS LOVE
§3
TYPER AF MEDLEMSSKABER
Stk. 1.

Forbundets aktive medlemmer består af A-medlemmer, prøvemedlemmer og
elevmedlemmer.

Stk. 2.

Ret til at opnå medlemskab som A-medlem har enhver myndig person:
1) Som har afgangseksamen fra en af Forbundet anerkendt skole, eller
2) Som i tre på hinanden følgende år har været beskæftiget som skuespiller, operasanger,
musicalperformer, danser eller koreograf i et af bestyrelsen anerkendt
omfang, eller
3) Der i tre på hinanden følgende år har været prøvemedlem, og som i nævnte
periode har været beskæftiget som skuespiller, operasanger, musicalperformer,
danser eller koreograf i et af bestyrelsen anerkendt omfang, eller
4) Som tidligere har opfyldt betingelserne for opnåelse af A-medlemskab.

Stk. 3.

En skuespiller, operasanger, musicalperformer, danser eller koreograf, som over for
bestyrelsen kan dokumentere at være beskæftiget i et af bestyrelsen anerkendt omfang på
arbejdsvilkår, der er godkendt af Forbundet, kan optages som prøvemedlem.

Stk. 4.

En elev, som er optaget på en af Forbundet anerkendt skole for uddannelse af
skuespillere, operasangere, musicalperformere, dansere eller koreografer kan
optages som elevmedlem.

§8
Et medlem må ikke uden tilladelse fra Forbundets bestyrelse indmelde sig i nogen forening eller organisation, der
har til formål at varetage skuespilleres, operasangeres, danseres eller koreografers interesser vedrørende løn- og
arbejdsforhold eller vedrørende udnyttelse og forvaltning af disse gruppers rettigheder. Bestyrelsen kan, hvis den
finder særlig anledning hertil, påbyde medlemmer, som tidligere måtte have tilmeldt sig en sådan organisation, at
udmelde sig af denne inden udløbet af en af bestyrelsen fastsat frist.
Dansk Skuespillerforbunds medlemmer er optagelsesberettiget i Funktionærernes og Tjenestemændenes
Arbejdsløshedskasse FTF-A. Indmeldelsesskema hertil fremsendes sammen med bekræftelse på, at du er optaget
i Dansk Skuespillerforbund.

Med venlig hilsen
DANSK SKUESPILLERFORBUND

