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Kære dansere og koreografer! 
 
Det er med stor glæde at danseudvalget præsenterer et nyt tiltag: 
Projekt kontrakt -for danseres medvirken i projekter 
 
Kontrakten er lavet til brug for koreografer og instruktører, der får mindre økonomisk støtte til deres 
projekter. Vi forestiller os, at den fremover skal bruges hver gang, man ansætter en danser på et 
mindre projekt. 
 
Ideen til kontrakten startede i danseudvalget og er et resultat af tilbagevendende samtaler, 
diskussioner og frustrationer, udtrykt blandt dansemedlemmerne i forbundet - og som udvalget er 
stødt på igennem en længere årrække. 
Vi kan ikke skaffe flere penge eller flere arbejdspladser til dansere, men vi vil gerne være med til at 
forbedre de ansættelsesforhold der eksisterer! 
Til sidste danseplenum præsenterede vi for første gang ideen til kontrakten og med de 
overvejende positive reaktioner og tilbagemeldinger vi fik, valgte vi i udvalget at gå videre med 
ideén og glæder os nu over at kunne sætte kontrakten i omløb. 
Vi håber, at den kan være en hjælp for den store gruppe dansere, der sjældent oplever at være 
ansat på en kontrakt og som derfor sjældent oplever den tryghed eller professionelle 
tilfredsstillelse, der kan følge med at arbejde under ordnede overenskomstmæssige forhold.  
Som situationen er nu, skaber den meget udmærkede overenskomst med 3DK et skel mellem de 
koreografer, som har mulighed for at overholde denne overenskomst og så en gruppe, for hvem 
det realistisk set næsten er umuligt pga. mangelfuld støtte. 
Vi mener, kontrakten er et vigtigt redskab til at sikre danseres kontinuitet i. Kontrakten fastlægger 
retningslinjer for kortvarige ansættelser, så disse overholder reglerne i dagpengesystemet, hvilket 
er til gavn og glæde for begge parter i et ansættelsesforhold.  
 
Vi understreger at denne kontrakt absolut ikke kan benyttes af koreografer hos kompagnier, som 
er medlemmer af 3DK, ligesom den ikke kan bruges af teatre eller kompagnier, som får tilskud. 
Kun koreografer, som får et mindre beløb af Scenekunstudvalget kan anvende kontrakten, f.eks. 
medlemmer blandt De Frie Koreografer og andre med utilstrækkelig støtte. 
 
Vi håber I vil tage godt imod kontrakten og bruge den med det samme! 
 
Kontrakten kan downloades på www.skuespillerforbundet.dk hvis du klikker ind under 
Danseudvalget. 
 
Eventuelle spørgsmål til kontrakten kan rettes til formand for danseudvalget Ane Fjelstrup eller 
Dansk Skuespillerforbund, Mikael Waldorff og Nanna Klingsholm. 
 
 
Mail:anefjelstrup@hotmail.com 
Tlf.::26 13 80 44 
 
 
De bedste hilsner fra 
 
Danseudvalget i Dansk Skuespiller Forbund 

http://www.skuespillerforbundet.dk/

