
 
 
 
              STANDARDKONTRAKT 

ved ansættelse af skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere, der ansættes til 
medarbejder-, ledelses- og organisationsudvikling med afsæt i teatermetoder i henhold til overenskomst af 1. 

maj 2010.  
 

Mellem________________________________________________ (den ansattes navn),  

og ______________________________________________(arbejdsgiverens navn/ virksomhed). 

 
a. Den ansatte garanteres ___ dages arbejde indenfor perioden fra _______ til ______ i henhold til 
nedenstående arbejdsplan.  
 
b. Den ansatte modtager et honorar på kr.________ (min. 3.100 kr.) pr. dag. / (min. 33.000 kr.) pr. måned 
Særskilte forberedende prøver, læseprøver, sceneprøver og andre prøver honoreres med kr.______ (min. 1.100 
kr. pr. halve dage/ 1.600 kr. pr. hele dage).  
For særskilte kostumeprøver, prøvesminkning og portrætfotografering betales kr.______ (min. 800 kr.). 
Optagelse af den ansattes arbejde honoreres med ______ (min. 50 %) af den samlede dagsgage. 
Medvirken til udvikling af koncepter, deltagelse i workshops mv. honoreres efter særaftale.   
 

Den samlede løn udgør kr.____________ (ekskl. feriepenge/feriegodtgørelse og pension). Feriepenge/ 
feriegodtgørelse udgør kr._________, jf. den til enhver tid gældende ferielov. 
 

Pension udgør _________ % (min. 10 %) af den aftalte løn.  

 

Lønnen udbetales senest løbende måned + 30 dage efter sidste engagementsdag. 
 

c. Arrangementet finder sted på følgende adresse(r), dato(er) og tid(er):  

1. __________________________________________________________ den    /     kl. _______ 

2. __________________________________________________________ den    /     kl. _______ 

3. __________________________________________________________ den    /     kl. _______ 

4. __________________________________________________________ den    /     kl. _______  

 
Evt. særskilt(e) prøve(r) finder sted på følgende adresse(r), dato(er) og tid(er): 
1. __________________________________________________________ den    /     kl. _______ 

2. __________________________________________________________ den    /     kl. _______ 

3. __________________________________________________________ den    /     kl. _______ 

4. __________________________________________________________ den    /     kl. _______  

 
d. Særlige aftaler:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________ _______________________________________ 
Den ansatte/ dato                                                            Arbejdsgiveren/ dato 
 

 
 



STANDARDKONTRAKT 
vedrørende anvendelse af optagelser af arbejde udført af skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) 

samt dansere, der ansættes til medarbejder-, ledelses- og organisationsudvikling i henhold til overenskomst af 1. 
maj 2010. 

 
Mellem ______________________________________________________(Arbejdsgiveren) 

og ___________________________________________________________(Den ansatte) 

 
a.  
I henhold til allerede indgået kontrakt mellem den ansatte og arbejdsgiveren giver den ansatte 
____________________ (arbejdsstedet) rettighederne til: 
 
enten     
� at bruge optagelserne til intern visning på _______________________________ i et år fra første 

visning. 
eller 
�                   at benytte optagelserne:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  
 
For forlængelse af denne udnyttelsesret indgås der særlig aftale herom på særskilt kontrakt. 

 
b. Senere udnyttelser 

1. Arbejdsgiveren kan / kan ikke forlænge brugen af den afkrydsede udnyttelse mod betaling af 
fornyet udnyttelseshonorar. 
Angiv hvilke: ________________________________________________________________ 

 
2.. Følgende udnyttelser kan kun erhverves af arbejdsgiveren efter særskilt forhandling om 
betaling og udnyttelsesperioder med den ansatte: ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
c. Særlige aftaler 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
d. Alle rettigheder, som ikke er overdraget ved denne kontrakt, tilhører den ansatte. 
 
 
 
________________________ den____ /____ 20___ 
 
 
 
 
 
____________________________________   _____________________________________ 
Arbejdsgiveren                                                                     Den ansatte       
 


