KONTRAKT
Nærværende kontrakt er godkendt af VIA
(herefter kaldet DSF).

Film & Transmedia (herefter kaldet VIA) og Dansk Skuespillerforbund

Mellem VIA og

____________________________________________________________

Adresse

____________________________________________________________

Postnr.

____________________________________________________________

Tlf.nr.

____________________________________________________________

herefter kaldet skuespilleren, er indgået følgende kontrakt:

Skuespilleren ansættes til at udføre rollen som ________________________ i en elevfilm med den foreløbige titel
___________________________________, produktionsnr. _________________
i perioden fra: ________________________ til:______________________
I alt:_______ optagedage

I.

Gagen udgør kr. _______________ pr. dag (min. 1025 kr.) under forudsætning af, at filmen kun
anvendes i forbindelse med intern VIA - premierevisning og som aftalt nedenfor i punkt Vll. (Beløbet er 50
% af den til enhver tid gældende minimumsdagsgage for ”anden prøvefilmning” i spillefilmsoverenskomsten
mellem Producentforeningen og DSF).

II. Såfremt elevfilmproduktionen i særlige tilfælde ønskes anvendt til offentlig forevisning, udgør gagen
derudover kr. ________________ pr. dag (pr. 1/1 2008 min. 2075 kr., som er forskellen mellem den allerede
udbetalte minimumsgage og minimumsdagsgagen i overenskomsten mellem DSF og Producentforeningen).

III. Den samlede gage i henhold til punkt I udbetales senest 30 dage efter sidste optagelsesdag.

IV. Den samlede gage i henhold til punkt II udbetales senest 30 dage efter første offentlige
forevisning.

V. Der udbetales feriegodtgørelse af ethvert gagebeløb i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst
mellem Producentforeningen og DSF.

VI. I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Producentforeningen og DSF.

VII. Særlige aftaler:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

HVORDAN MÅ FILMEN OFFENTLIGGØRES OG DISTRIBUERS.
Under forudsætning af at der er betalt minimum 1025 kr. pr dag kan følgende udnyttelser aftales (sæt
kryds).



VIA Film & Transmedia kan i forbindelse med omtale af filmen vise korte klip (max 180 sek.)



VIA Film & Transmedia kan vise filmen for branchen i forbindelse med afgangsfest.







VIA Film & Transmedia kan vise filmen på en kort biografturne (6-8) biografer umiddelbart
efter afgangsfilmevalueringerne.
VIA Film & Transmedia kan udgive en DVD med afgangsfilmen til elever (deres
eksamensbevis), branche og sponsorer, max 50 eksemplarer pr. film.
VIA Film & Transmedia kan vise filmen på skolens hjemmeside eller på en af skolen
administreret Vimeo-hjemmeside i et format, der ikke kan downloades.
VIA Film & Transmedia kan vise filmen i forbindelse med formidling af skolens virke f.eks.
foredrag og præsentationer.
VIA Film & Transmedia kan vise filmen på filmfestivaler og lignende.
VIII.

IX.

Denne normalkontrakt, som er godkendt af DSF og VIA er udfærdiget i 3
eksemplarer. VIA drager omsorg for at skuespilleren og DSF hver tilstilles et
eksemplar heraf.

Alle kontraktpunkter i nærværende kontrakt skal være udfyldte.

Aarhus, den ____/____-______

___________________________________
For VIA Film & Transmedia

________________________________________
Skuespilleren

Oplysninger til brug for lønanvisning:
1. Bank/Sparekasse:
Adresse:
Postnr.:
2. Postgironr.:

_____________
_____________
_____________
_____________

Reg.nr.:
Kontonr.:
CPR.nr.:
Trækprocent:

_____________
_____________
_____________
_____________

