Den Danske Filmskole

Dansk Skuespillerforbund

KONTRAKT
Denne kontrakt er godkendt af Den Danske Filmskole (herefter kaldet DDF) og Dansk
Skuespillerforbund (herefter kaldet DSF).
Mellem DDF og ______________________________________________________________
Adresse

______________________________________________________________

Postnr.

______________________________________________________________

Tlf.nr.

______________________________________________________________

Oplysninger til brug for lønanvisning. Skal ALTID angives! CPR nr.:__________________
herefter kaldet skuespilleren, er indgået følgende kontrakt:
Skuespilleren ansættes til at udføre rollen som
foreløbige titel:
i perioden fra:
I alt:

prøvedage

I alt:

optagedage

i en elevfilm med den
produktions nr.:
til:

1. GAGEN
Gagen udgør kr. _______________ pr. dag minimum 1.550 kr. / 3.100 kr. pr. optagedag. Gagen
bestemmes i forhold til om filmen skal vises og distribueres offentligt, herunder på DR – se punkt
2. Beløbet er fastsat af den til enhver tid gældende minimumsgage i overenskomsten mellem
Producentforeningen og DSF. Nyt lønniveau er gældende fra DSF’s meddelelse til Filmskolen
herom.
2. MÅ FILMEN VISES OG DISTRIBUERES OFFENTLIGT
(Eksempelvis tv-visninger, internet-visning, spredning af dvd-eksemplarer mv.) SÆT
KRYDS:



2A Den medvirkende giver på forhånd sit samtykke til at filmen kan vises på DR og
distribueres offentligt. Den samlede minimumsgage udgør 3.100 kr., pr. optagedag som betales med
1.550 ved optagelsernes afslutning, og 1.550 ved filmens første visning på DR, jfr. bilag 1.
Prøvedagene betales med 1.800 kr. pr dag, som betales med 900 ved optagelsernes afslutning, og
900 kr. ved filmens første visning på DR

Total til udbetaling ved optagelsernes afslutning: ______________ kr.
Total til udbetaling ved visning på DR: _______________ kr.

Den Danske Filmskole

Dansk Skuespillerforbund



2B Den medvirkende giver IKKE på forhånd sit samtykke til at filmen vises og distribueres
offentligt ud over Filmskolearrangementer som aftalt i bilag 2.
Den samlede minimumsgage udgør 1.550 kr. pr. optagedag, og 900 kr. pr. prøvedag.
Total til udbetaling ved optagelsernes afslutning:_____________________ kr.
3. UDBETALING AF GAGEN
Den samlede gage i henhold til punkt 2 A og 2B udbetales ved første statslige lønudbetaling efter
sidste optagelsesdag. Lønnen indbetales til den ansattes NEM-konto medmindre andet
kontonummer oplyses.
Dog udbetales de sidste 1.550 kr. pr. optagedag jfr. 2 A ved filmens første visning på DR.
4. FERIEPENGE
Der udbetales feriegodtgørelse i henhold til den til enhver tid gældende lov om ferie.

ØVRIGE RETTIGHEDER
5. Rettigheder der ikke er overdraget til producenten tilhører den medvirkende. Hvad angår forhold
som ikke er reguleret i denne aftale, henvises til den enhver tid gældende aftale mellem Dansk
Skuespillerforbund og Producentforeningen vedrørende spillefilm.

København, den

/

__________________________________
For Den Danske Filmskole

__________________________________
Skuespilleren

Den Danske Filmskole

Dansk Skuespillerforbund

BILAG 1

1 HVORDAN MÅ FILMEN OFFENTLIGGØRES OG DISTRIBUERS.

Under forudsætning af at der er betalt minimum 3.100 kr. kan følgende udnyttelser aftales jfr.
kontraktens punkt 2A. (sæt kryds)



Filmen kan vises 6 gange på DR samt genudsendes indenfor 7 dage for hvert af
programmerne i en periode på 2 år, regnet fra første visning. DR får desuden udsendelsesret
til filmen i en udsendelsesperiode på 30 dage fra første udsendelse. Udsendelsesretten er
begrænset til DRs online platform.



Filmskolen kan i forbindelse med omtale af filmen vise korte klip (max 180 sek.)



Filmskolen kan vise filmen for branchen i forbindelse med afgangsfest.




Filmskolen kan vise filmen på en kort biografturne (6-8) biografer umiddelbart efter
afgangsfilmevalueringerne.
Filmskolen kan gøre afgangsfilmen tilgængelig på Blockbuster eller tilsvarende TVOD
tjeneste i en periode på 14 dage.



Filmskolen kan vise filmen på Filmskolens hjemmeside i et format der ikke kan downloades.



Filmskolen kan vise filmen i forbindelse med formidling af skolens virke f.eks. foredrag.



Filmskolen kan vise filmen på filmfestivaller og lignende samt på Ekko Shortlist.

Den Danske Filmskole

Dansk Skuespillerforbund

BILAG 2

1 HVORDAN MÅ FILMEN OFFENTLIGGØRES OG DISTRIBUERS I FORBINDELSE
MED FILMSKOLEARRANGEMENTER. Jfr. kontraktens punkt 2B

Under forudsætning af at der er betalt minimum 1.550 kr. pr. optagedag kan følgende udnyttelser
aftales.
(sæt kryds)

 Filmskolen kan vise filmen på Filmskolens hjemmeside i et format der ikke kan downloades.
 Filmskolen kan vise filmen i forbindelse med formidling af skolens virke f.eks. foredrag.
 Filmskolen kan vise filmen på filmfestivaller og lignende.

