AFTALE OM TV-TRANSMISSION OG VIDEO-DISTRIBUTION
AF CIRKUSREVYERNE
FOR DANSERE, KOREOGRAFER OG SKUESPILLERE.

Mellem Cirkusrevyen A/S, Postbox 40, 2930 Klampenborg og
Dansk Skuespillerforbund, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg C
er aftalt

1.

Mod betaling af et honorar på kr. 2.000,- til hver af de medvirkende dansere og kr. 3.500,til hver af de medvirkende skuespillere og til koreografen erhverver Cirkusrevyen A/S
retten til at optage forestillingen.

2.

Såfremt optagelsen af forestillingen skal vises i TV, skal TV-transmissionshonoraret til
danserne udgøre min. kr. 5.000,- og min. kr. 30.000,- til skuespillerne.
TV-transmissionshonoraret til koreografen skal min. udgøre kr. 20.000,-.
Mod betaling af TV-transmissionshonoraret erhverver Cirkusrevyen A/S retten til 2 TVvisninger samt 2 snaprepriser inden for 2 år. Ved snapreprise forstås en visning senest 14
dage efter 1. visning.
Visninger herudover (genudsendelse) honoreres med 40% af TV-transmissionshonoraret
pr. visning med 1 tilhørende snapreprise.

3.

Honoraret i punkt 2 udbetales senest 14 dage efter visningen i TV til Dansk
Skuespillerforbund, som fordeler til de medvirkende. Samtidig med udbetaling af
honorarerne fremsender Cirkusrevyen A/S en liste over samtlige medvirkende defineret
som henholdsvis skuespiller, danser og koreograf til forbundet.

4.

Såfremt hele produktionen udsendes på video eller DVD betales en samlet bruttoroyalty til
de medvirkende dansere på 2.5% til fordeling, og en bruttoroyalty på 0.75% til hver af de
medvirkende skuespillere og til koreografen. Hvis hele produktionen udsendes på
fonogram, betales der kun royalty til skuespillerne i henhold til førnævnte satser.
Royalty beregnes på grundlag af den gennemsnitlige indsalgspris, dvs. den gennemsnitlige
pris til detailhandlere excl. moms. Royaltyindtægterne opgøres 1 gang årligt i forbindelse
med Cirkusrevyens regnskabsårs afslutning. Senest 1 måned efter regnskabsårets
afslutning skal den samlede royalty indbetales til Filmex, som fordeler til de medvirkende.
Dansk Skuespillerforbund er berettiget til fuld regnskabsindsigt og skal derfor årligt
tilstilles en kopi af regnskabet senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning. Forbundet er
forpligtet til at behandle det modtagne materiale fortroligt.

5.

Dele af forestillingen hvori den ansattes præstation indgår eller fotos af den ansatte fra
forestillingen m.v., må ikke uden forudgående aftale med den ansatte, benyttes i andre
sammenhænge; herunder sammenhænge der kan virke som reklame for annoncør(er) eller
sponsor(er).

6.

Cirkusrevyen A/S har dog ret til at benytte fotos, tegnede gengivelser af den ansatte og klip
fra produktionen til reklame for produktionen samt ret til at anvende den ansattes navn i
fortekster, plakater og anden reklame for produktionen. Længere enkeltklip fra
produktionen med selvstændigt indhold er ikke omfattet af denne bestemmelse.

7.

Al anden udnyttelse af forestillingen, herunder bl.a. uddrag og sammenklip, kræver
forudgående aftale med Dansk Skuespillerforbund.

8.

De af nedennævnte parter udarbejdede standardkontrakter skal underskrives af samtlige
medvirkende samt Cirkusrevyen A/S. Kopi af kontrakterne skal sendes til Dansk
Skuespillerforbund.

9.

Nærværende aftale skal være gældende i 2 år og bestemmelserne finder alene anvendelse
på fremtidige produktioner.

Den 27. november 2001

Den 27. november 2001

_________________________
Cirkusrevyen A/S

_________________________
Dansk Skuespillerforbund

