
KONTRAKT 
Nærværende kontrakt er omfattet af aftale mellem Fredericia Teater og Dansk Skuespillerforbund af 1. januar 2014 

 

Mellem Fredericia Teater, Prinsessegade 29, 7000 Fredericia og  

____________________________________________________________________________________________ 

(navn, adresse, tlf.nr.), herefter kaldet musicalperformeren, er indgået følgende kontrakt: 

 

Musicalperformeren ansættes til at medvirke i en workshop med følgende titel: 

____________________________________________________________________________________________  

på Fredericia Teaters vækstcenter Uterus. 

 

Løn og ansættelsesperiode (sæt ét kryds): 

 § 6 – Ansættelse i ___ måneder i følgende periode: __________ - ______________. Lønnen udgør 

___________ (min. skalatrin 31, stedtillæg II i statens lønsystem) pr. måned. Workshoppen finder sted i følgende 

tidsrum: kl. ________ - __________. 

Offentlige forevisninger, jf. § 9:   

2 og derunder (min. 2.100 kr. pr. forevisning): _______ forevisninger. 

Over 2 forevisninger (1/20 af minimum skalatrin 38 pr. forevisning): _______ forevisninger. 

 

 § 6a, litra 1 – Ansættelse i ____ dage (mindre end 3 uger svarer til maks. 21 dage) i følgende periode: 

_________ - ________. Lønnen udgør __________ (1/25 af min. skalatrin 38, stedtillæg II i statens lønsystem) pr. 

dag. Workshoppen finder sted i følgende tidsrum: kl. ________ - __________ på følgende dage: ______________. 

Offentlige forevisninger, jf. § 9:   

2 og derunder (min. 2.100 kr. pr. forevisning): _______ forevisninger. 

Over 2 forevisninger (1/20 af minimum skalatrin 38 pr. forevisning): _______ forevisninger. 

 

 § 6a, litra 2 – Ansættelse i ____ dage (mindre end 4 uger svarer til maks. 30 dage) i følgende periode: 

_________ - ________. Lønnen udgør __________ (1/30 af min. skalatrin 38, stedtillæg II i statens lønsystem) pr. 

dag. Workshoppen finder sted i følgende tidsrum: kl. ________ - __________ på følgende dage: ______________. 

Offentlige forevisninger, jf. § 9:   

2 og derunder (min. 2.100 kr. pr. forevisning): _______ forevisninger. 

Over 2 forevisninger (1/20 af minimum skalatrin 38 pr. forevisning): _______ forevisninger. 

 

Lønnen udbetales senest 14 dage efter ansættelsesforholdet ophører, jf. dog § 7. 

 

Der ydes feriegodtgørelse efter den til enhver tid gældende lov om ferie. 

 

Søndag er ugentligt fridøgn. 

 

Særlige aftaler vedrørende optagelse af workshoppen, internet og lignende (sæt kryds): 

 Musicalperformeren giver sin tilladelse til, at workshoppen kan overføres til et elektronisk medie. 

 Musicalperformeren giver sin tilladelse til, at Uterus kan lægge et uddrag af optagelsen af workshoppen i 

streaming-format på Uterus´ hjemmeside (ved streaming på internettet forstås, at udsendelsen teknisk blokeres med 

henblik på, at det ikke skal være muligt at foretage downloading) i følgende periode: ______________. 

 Musicalperformeren giver sin tilladelse til, at optagelsen af workshoppen kan bruges som intern 

undervisningsvideo. 

 

Særlige aftaler i øvrigt (bl.a. aftaler om visning for publikum, delte prøver, Edinburgh-festival m.m.): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________, den  

 

 

_____________________________   ________________________________ 

Fredericia Teater                          Musicalperformeren 

 

Oplysninger til brug for lønanvisning: 

Bank/Sparekasse: ________________________________________________________ 

Reg.nr.: __________________ Kontonr.: _____________________________________ 

CPR.nr.: _______________________________ 


