Minimumskontrakt
for skuespillere, dansere, operasangere (minus korsangere)
ansat af Folketeatret og teatre tilknyttet Københavns Teater
For ansættelsen gælder bestemmelserne i den til enhver tid gældende overenskomst
indgået mellem Det Fælles Forhandlingsudvalg og Dansk Skuespillerforbund. Engagerede
er dog pligtig at følge de afvigelser fra overenskomsten, der lokalt kan aftales mellem det
enkelte teater / Det Fælles Forhandlingsudvalg og Dansk
Skuespillerforbund/tillidsrepræsentanten.
Engagerede skal iagttage de almindelige bestemmelser, der gælder for personalet på det
enkelte teater.
Herved engageres
___________________________________________________________________ som
skuespiller/sanger/danser af ______________________________________Teater.
ANSÆTTELSESSTED:
Teatrets adresse ………….. …………
på følgende scene (r)………………………………………………..
Såfremt der ansættes til planlagt overtagelse, swing, kaptajn eller omrokerings-og
udfyldningsopgaver angives dette under punktet: Særlige aftaler.
Der er aftalt varslet dublering på følgende roller:
______________________________________
Herfor modtages følgende betaling ________________________ KR., jf.
overenskomstens § 27, stk. 2.
FORESTILLINGEN
Forestillingens navn:
________________________________________________________________________
___________
Forestillingen forventes at få premiere: ____________________________________
Rollens / rollernes navn(e):
__________________________________________________________
ANSÆTTELSESPERIODE
Ansættelse i henhold til § 4:
Ansættelsesperiode: __________ - ___________ med prolongationsret, jf. § 9, til og med
d._____________.
LØN m.v.
a. Engagerede indplaceres på skalatrin ________, jf. § 10, SVARENDE TIL
KR._________________ PR. MÅNED, PR. X.X.201X.

Eventuelle personlige tillæg aftalt i forbindelse med engagementet, jf.§ 11,
_______________________________________kr.
Eventuelle særlige tillæg aftalt i forbindelse med engagementet,
_______________________________________ kr.
Lønnen udbetales månedsvis bagud til den sidste bankdag i måneden til engageredes
bankkonto:
Reg. nr. ……………. Kontonummer:………………………………….
Engagerede har ret til feriepenge og pension, jf. overenskomstens §§ 33 og 35.
Den ugentlige fridag er i prøveperioden søndag og i spilleperioden
________________________________.
Eventuelle ændringer i det fastlagte ugentlige fridøgn kan aftales, jf. § 6, stk. 4.
Spilletidspunkter:
Forestillingen spilles kl. _________ på følgende dage
___________________________________________.
Lørdag spilles kl. __________________________ og søndag kl.
__________________________________.
Eventuelle ændringer i spilletidspunkterne varsles i god tid overfor engagerede, jf. § 6, stk.
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Særlige aftaler:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Engagerede har pr. nedenanført dato ikke truffet bindende aftale om samtidigt
engagement ved andet teater eller anden arbejdsgiver, jf. § 14.
I modsat fald skal følgende oplysninger afgives ved kontraktens underskrivelse: Den
sammenfaldende periode går fra __________til _________, og engagementet er ved
______________ Teater / arbejdsgiver.
Der gøres i øvrigt særskilt opmærksom på, at eventuel tjeneste udenfor teatret i
engagementsperioden skal godkendes af teatret, jf. overenskomstens § 7.
Ansættelsesforholdet er uopsigeligt for begge parter, og ophører automatisk ved den
angivne kontraktperiodes udløb, medmindre der er meddelt prolongation ifølge § 9.
Kontrakten skal underskrives og returneres til teatret senest d. ………..
__________________, den

/
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______________________
Teatret

____________________
Engagerede

