BILAG 1
NORMALKONTRAKT
for skuespillere, sangere, dansere og koreografer
For ansættelsen gælder bestemmelserne i den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem
Teatrenes Interesseorganisation og Dansk Skuespillerforbund. Den ansatte er dog pligtig at følge de
afvigelser fra overenskomsten, som kan aftales mellem det enkelte teater og Dansk Skuespillerforbund.

Herved engageres ___________________________________________________________________ som
skuespiller/sanger/danser/koreograf
af _______________________________________________________________________________

FASTANSÆTTELSE:
Fra

/

20____ (fortløbende ansættelse).

KONRAKTANSÆTTELSE:




Minimum 75 dage, jf. § 9, stk. 2, 1. afsnit i perioden: _______________ - _______________
Minimum 30 dage, jf. § 9, stk. 2, 2. afsnit i perioden: _______________ - _______________(75 dages
ansættelse lå/ligger i perioden: _______________ - _______________)
 Genopsætning (min. 30 dage), jf. § 9, stk. 3, 1. afsnit i perioden: ________________ ________________
 Genopsætning (min. 45 dage), jf. § 9, stk. 3, 2. afsnit i perioden: ________________  Genopsætning jf. § 9, stk. 12 i perioden: ________________ - _______________
For genopsætning efter § 9, stk. 12 gælder: Hvis den ansatte får tilbudt anden ansættelse, som er uforeneligt
med det aftalte engagement, skal teatret frigøre den medvirkende fra aftalen, eller teatret skal betale
forskellen mellem lønnen for den anden ansættelse og lønnen aftalt mellem teatret og den ansatte.

 Korttidsansættelse, jf. § 9, stk. 4: Medarbejderen ansættes i _____ dage til i alt kr.______ eksklusiv
feriepenge og pension.
 Specielle opgaver, jf. § 9, stk. 7: _____ dage á kr. _____________ (min. 1/20 månedsgage pr. dag)

DUBLERING:




Minimum 30 dage, jf. § 9, stk. 9, 1. afsnit i perioden: _________________ - _________________
½ månedsløn + 1/20 månedsgage pr. dag dubleringen løber, jf. § 9, stk. 9, 2. afsnit med 1. forestilling
den _______________________
Forestillingens navn:
__________________________________________________________________________________
Rollens navn:
__________________________________________________________________________________
Instruktørens navn:
__________________________________________________________________________________
Forestillingen er en:

 Børneforestilling
 Voksenforestilling
 Familieforestilling
 Andet: _____________________________________________________________________
GAGERING:

 Engagerede indplaceres efter Statens lønsystem på skalatrin _______ (minimum 23), der p.t. udgør kr.
_________________________ pr. måned ekskl. feriegodtgørelse og pension.
 Lønnen er aftalt til kr. _____________________ pr. måned (minimum skalatrin 23 i Statens lønsystem)
ekskl. feriegodtgørelse og pension.
Lønnen udbetales månedsvis bagud.
Udover ovenstående omfatter arbejdsforpligtelsen følgende:
 Turnéforpligtelse
 Opstilling / nedtagning af scenografi
 Møder

Der planlægges turné i følgende periode(r):
________ - ________ / ________ - ________ / ________ - ________ / ________ - ________
For denne del af engagementet er aftalt følgende:
 Eventuelt tillæg, på kr. ________________der ydes som engangstillæg / pr. måned / pr. dag.
Øvrige aftaler vedrørende turnéen:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Den ugentlige fridag er i prøveperioden søndag og i spilleperioden ________________________

Spilletidspunkt (gælder kun ved de stationære forestillinger):
Forestillingen spilles på hverdage kl. __________ og lørdag/søndag kl.__________________
Såfremt der kan blive tale om differentierede spilletidspunkter skal nedenstående udfyldes:
Den ansatte har påtaget sig at medvirke i
 formiddagsforestillinger
 eftermiddagsforestillinger
 aftenforestillinger
på følgende datoer eller ugedag(e) ______________________________________________________ eller i
følgende periode(r) ________ - ________ / ________ - ________ / ________ - _______

Prøvetid

Prøvetiden er kl. _________ - _________; på forestillingsdage dog kl. _________ - _________
Vedrørende prøvetid i opløbet henvises til overenskomstens § 12, stk. 4.

Særlige aftaler (herunder aftaler om logi, opholds- og/eller kørselsgodtgørelse, søndagsarbejde,
markedsføring m.v.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ansættelsesforholdet er uopsigeligt for begge parter og ophører automatisk ved den angivne
kontraktperiodes udløb, medmindre der er aftalt prolongation.
Vedrørende opsigelse i forbindelse med fastansættelse henvises til § 10.

_________________________, den

/

20_____

_________________________

_________________________

Den ansatte

Teatret

