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Følgende 
 

TIDSBEGRÆNSEDE ANSÆTTELSESKONTRAKT 
 
er dags dato indgået mellem 
 
 Korsbæk på Bakken ved Cirkusrevyen A/S 
 CVR nr. 45158411 
 Dyrehavsbakken 85  
 2930 Klampenborg  
 (herefter ”selskabet”) 
og 
 Navn: 

CPR nr.:   
Adr.:  
Tlf.:   
Mail:   
Bank:   
(herefter ”skuespilleren”) 
 
(Selskabet og skuespilleren er herefter samlet benævnt “parterne”) 
 

 
1 Tiltrædelsesdato, stillingsbetegnelse og arbejdsopgaver 

 
1.1 Skuespilleren tiltræder som medvirkende skuespiller i Korsbæk på Bakken med virkning fra 

den __DATO____ til og med den 3. september 2017. 
 
1.2  Skuespilleren varetager jobfunktionen under instruktion af selskabets instruktør Lisbet Dahl 

 i indstuderings-/prøveforløbet (DATO - DATO 2017). Herefter refererer skuespilleren til de 
i skuespillergruppen valgte holdkaptajner og i sidste instans til restaurations- og driftschef 
Nicolai Fabian. 

 
1.3  Rollernes navne: 
 
1.4 Skuespilleren spiller op til 3 faste roller uden interaktion med publikum og op til 2 hoved- 
 karakterer med improvisation, udvikling, interaktion med publikum og også med faste 
 scener - indstuderet under prøveforløbet.       

 Eventuelle ændringer i rolleskift aftales individuelt med skuespilleren. 

Alle roller indstuderes under et prøveforløb, således at skuespilleren ikke uden forudgående 
aftale herom kan pålægges at påtage sig en rolle uden mulighed for indstudering eller prøve. 
 
Omklædning (herunder evt. sminkning, hårsætning o.l.) før, under og efter udførelsen af 
rollerne er en del af arbejdstiden. Der afsættes minimum 20 minutter til omklædning ved 
hvert rolleskift, idet der tages højde for afstanden mellem lokaliteter og garderobe. 

2 Vederlag  
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2.1 Skuespilleren aflønnes ved tiltrædelsen med en månedlig grundløn på  kr. 26.000,- 

 + tillæg for anciennitet som skuespiller i 0-3 år   -     kr. 2.000,-  
+ tillæg for anciennitet som skuespiller i 4-8 år   -    kr. 4.000,-  
+ tillæg for anciennitet som skuespiller over 8 år   -     kr. 6.000,-  
+ tillæg for anciennitet som skuespiller i KPB 2015 eller 2016 -    kr. 1.000,-  
+ tillæg for anciennitet som skuespiller i KPB både 2015 og 2016 -  kr. 2.000,-. 

 Den samlede månedsløn ekskl. feriepenge og pension udgør herefter kr. 
  

 Lønnen udbetales månedsvis bagud på den anden sidste hverdag i måneden og overføres til 
et af skuespilleren valgt pengeinstitut. 

 
2.2 Feriepenge udgør 12,5% af den samlede løn og indbetales af selskabet til Feriefonden. 

Optjente feriepenge fremgår af skuespillerens lønsedler og optjenes i henhold til ferielovens 
bestemmelser herom.  

 
2.3 Det af selskabet betalte pensionsbidrag udgør 8% af den aftalte løn og indbetales af 

selskabet til PFA med mindre andet aftales med skuespilleren:  
 

____________________________________________________    
              . 

 
3  Arbejdssted og – tid 
 
3.1  Arbejdsstedet er Korsbæk på Bakken, Dyrehavsbakken, 2930 Klampenborg. Skuespilleren 

er desuden i kontraktperioden og inden for almindelig arbejdstid forpligtet til at deltage i 
arrangementer m.v. andre steder i landet efter forudgående aftale herom. 

 
3.2 Skuespillerens normale ugentlige arbejdstid udgør maksimalt 37 timer inkl. en halv times af 

selskabet betalt pause pr. dag. Den ugentlige arbejdstid tager udgangspunkt i en aftalt 
vagtplan på 30 timer ugentligt fordelt på 3-4 dage á maksimalt 8,5 timer (inkl. ½ times 
pause). Vagterne afvikles i tidsrummet mellem kl. 12.00-23.00. Selskabet har dog mulighed 
for med mindst 14 dage at varsle arbejde op til 37 timer pr. uge. 
Den medvirkende har ret til at have fri både lørdag og søndag hver 4. uge. 
 

4 Kostumer, tekster m.v. 
 
4.1 Selskabet stiller kostumer, parykker og makeup til rådighed for skuespilleren og sørger for 

vask, rens og vedligeholdelse af samme. 
 
Skuespilleren skal behandle det udleverede tekstmateriale fortroligt.  
 
Alle effekter og tekster er selskabets ejendom og må ikke fjernes fra Korsbæk på Bakken 
uden forudgående aftale herom med ledelsen. Effekterne skal tilbageleveres til selskabet, når 
ansættelsesforholdet ophører. 

 
5 Hverv under ansættelsen 
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5.1 Så længe skuespilleren er ansat i selskabet, må skuespilleren ikke uden forudgående 
skriftligt samtykke fra selskabet være indehaver af eller aktivt eller passivt deltage i nogen 
anden konkurrerende virksomhed. Tilsvarende gælder ulønnede hverv, der ikke vil kunne 
varetages uden ulempe for selskabet. 
 
Skuespilleren er indforstået med at være til disposition i det aftalte tidsrum, dog er selskabet  
gjort bekendt med følgende andre engagementer, som skal respekteres af selskabet: 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________ 

 
6 Ferie 

 
6.1 Grundet arbejdets særlige karakter, er det aftalt, at der ikke holdes ferie i den periode, hvori 

nærværende tidsbegrænsede ansættelseskontrakt er gældende (Bakkesæsonen).  
 
7 Sygdom 
 
7.1 Skuespilleren får fuld løn under sygdom, men skal uden ugrundet ophold anmelde fravær 
 på grund af sygdom over for selskabet pr. telefon til en af holdkaptajnerne alternativt til 

Nicolai Fabian. 
 
8 Barsel 
 
8.1 Der henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om Barselsorlov. 
 
9 Arbejdsmiljø m.v. 
 
9.1 Skuespilleren er omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsmiljø og den til 

enhver tid gældende lov om arbejdsskadesikring. 
 
10 Rettigheder, markedsføring m.v. 
 
10.1 Skuespillerens præstation må ikke optages uden forudgående aftale herom. 
 
10.2 Selskabet forbeholder sig retten til anvende op til 2 fotos, og op til 2 videoklip af en 

maksimal varighed på 10 sekunder af skuespilleren til markedsføringsmæssige formål i en 
periode på 2 år fra optagelsesdato, hvilket medarbejderen samtidig ved underskrivelse af 
nærværende kontrakt giver sit samtykke til. Optagelser, som afvikles inden for normal 
arbejdstid, er ulønnede, men skal varsles med 14 dage. 

 
11 Almindelige forpligtelser 
 
11.1 Skuespilleren er under kontraktens løbetid til stadighed forpligtet til at holde selskabet 

orienteret om, hvordan meddelelser hurtigst kan komme frem til skuespilleren. 
 
11.2 Den ansatte kan ikke pålægges at erstatte materielle skader forvoldt under arbejdet, 

medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsæt.  
 



4 
 

11.3 Skuespilleren må ikke uden ledelsens tilladelse medbringe uvedkommende/gæster i 
Korsbæk på Bakken. 

 
13 Opsigelse 
 
13.1 Ansættelsesforholdet er uopsigeligt for begge parter og ophører uden yderligere varsel ved 

nærværende kontrakts ophør, med mindre andet aftales. 
 
14 Øvrige bestemmelser 
 
14.1 Nærværende ansættelseskontrakt er undergivet dansk ret. 
 
14.2 Ansættelsesforholdet er omfattet af forsøgsaftale om ansættelse af skuespillere, 

operasangere (bortset fra korsangere) og dansere i forbindelse med Korsbæk på Bakken 
2017 indgået mellem selskabet og Dansk Skuespillerforbund. 

 
14.3 Tvister i anledning af nærværende kontrakt skal indbringes for de ordinære danske 

domstole. 
 
 
Denne kontrakt er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf selskabet og skuespilleren hver får udleveret 
et underskrevet eksemplar. 
 
    
Klampenborg, den     Klampenborg, den   
 
For selskabet:   Skuespilleren: 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Steen Torben Pedersen 
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