
KONTRAKTUDKAST

Side	  1	  af	  2

2015-‐xx

Arrangør:	   Teater:
Adresse: Adresse:
By	  og	  postnr: By:
Tlf:	   CVR-‐nr.:
E-‐mail: Tlf:	  
Kontaktperson: E-‐mail:
EAN	  Nr: Kontakt:
CVR	  Nr:
Kundenr:

Varighed:	  	  

Aldersgruppen:	  

Tilskuerantal:	  

Spillested:

Adresse:	  

Lokale/sal/hal:

Tlf.:

E-‐mail:

Spilledato	  og	  tidspunkt:	  

dato:	   Kl.:

dato:	   Kl.:

Pris	  :

Forestilling:	  BRANDEN 	  Kontrakt	  nr.:
Hermed	  indgås	  aftale	  mellem	  parterne:

hvid	  støj	  sceneproduktion
Frederiks	  Allé	  20	  B

8000	  Aarhus	  C
31838487

61	  71	  90	  17
pernille@hvid-‐stoj.dk

Pernille	  From

1.	  Om	  forestillingen	  BRANDEN:
75	  min.

Fra	  13	  år	  og	  op

max.	  60	  tilskuere	  	  (inkl.	  voksne)
2.	  Spillested,	  dato	  og	  tidspunkt

Ansvarlig	  for	  afvikling	  på	  spillestedet:	  

3.Økonomi
Antal	  forestillinger:	  

	  kr.	  eksklusiv	  25%	  moms	  

4.	  Tekniske	  Krav
Lokalekrav:	  Bredde	  12,00m,	  	  Dybde	  14,00m,	  Højde	  4,00m	  frihøjde,	  fri	  for	  lamper,	  spær,	  søjler	  mm.	  NB!	  
Målene	  er	  incl.	  plads	  til	  publikum.
Gulv:	  Plant	  gulv

Strøm:	  Kraft	  400V	  (3	  x	  16	  A)

Adgang	  til	  1	  stk	  rød	  CEE	  (5p)16A	  afgangsstik	  med	  3	  faser	  +	  1	  nul	  +	  1	  jord	  (kraft)	  -‐	  ikke	  længere	  end	  25	  
meter	  fra	  CEE	  afgang	  til	  rummet	  hvor	  der	  spilles.	  Er	  der	  længere	  skal	  teatret	  orienteres	  og	  sker	  det	  ikke	  
kan	  forestillingen	  aflyses	  med	  fuld	  betaling	  fra	  kunden.

Mørklægning:	  Ja	  -‐	  HELT	  SORT/biografmørkt.	  

Publikumsopbygning:	  hvid	  støj	  medbringer	  selv	  60	  taburetter



KONTRAKTUDKAST

Side	  2	  af	  2

Opstillingsdato:	   Fra	  kl.: Til	  kl.:
Nedtagningsdato:	   Fra	  kl.: Til	  kl.:

Opstillingsdato:	   Fra	  kl.:	   Til	  kl.: (varighed	  2,5	  time)

Nedtagningsdato:	   Fra	  kl.:	   Til	  kl.: (varighed	  1,5	  time)

Denne	  kontrakt	  underskrives	  og	  returneres	  senest	  8	  dage	  efter	  modtagelsen

For	  Arrangør hvid	  støj	  sceneproduktion
Pernille	  From

Tilkørselsforhold:	  Hvis	  der	  er	  mere	  end	  20	  m.	  fra	  bil	  til	  opstillingssted	  og/eller	  trapper	  skal	  der	  træffes	  
særlig	  aftale	  med	  teatret	  om	  øget	  opstillingstid!	  (Dette	  aftales	  forinden)
NB:	  Der	  er	  brug	  for	  at	  kunne	  køre	  tunge	  transportvogne	  ind	  på	  spillestedet	  i	  samme	  niveau,	  som	  der	  hvor	  
teatrets	  kassevogn	  aflæsses.	  Der	  kan	  aflæsses	  på	  en	  rampe,	  da	  teatrets	  kassevogn	  har	  lift.

NB!	  Lokalet	  skal	  være	  ryddet	  indet	  teatrets	  ankomst!

5.	  Opstilling	  og	  nedtagning	  af	  scenografi
Det	  tager	  tid	  at	  opstille	  	  og	  nedtage	  scenografi,	  derfor	  skal	  vi	  have	  adgang	  til	  lokalet	  2	  1/2	  time	  før	  
forestillingen	  og	  1	  1/2	  min	  efter	  sidst	  spillede	  forestilling.	  

5.1	  Hjælp	  til	  opstilling	  og	  nedtagning	  af	  scenografi
Spillerne	  Katrine	  Beck	  Ibsen	  og	  Asger	  Kjær	  skal	  have	  hjælp	  til	  opstilling	  og	  nedtagning	  af	  scenografi,	  når	  de	  
ankommer.
Spillested	  stiller:	  2	  voksne	  /	  4+	  unge	  stærke	  hjælpere	  til	  rådighed	  til	  at	  bære	  ind/ud	  og	  assistere	  med	  
opstilling	  2	  1/2	  time	  inden	  forestillingens	  begyndelse	  og	  nedtagning	  1	  1/2	  min	  efter	  sidst	  spillede	  
forestilling.

6.	  Presse	  og	  PR
hvid	  støj	  sender	  plakater	  og	  flyers	  	  til	  spillestedet	  efter	  ønske	  

Antal	  plakater:	  
Antal	  flyers:	  

Ønsket	  dato	  for	  tilsendelse:	  	  

Undertegnede	  erklærer	  sig	  indforstået	  med	  denne	  kontrakts	  betingelser

7.	  Generelle	  betingelser:
Der	  må	  ikke	  fotograferes	  under	  forestillingen.	  Arrangøren	  må	  ikke,	  uden	  teatrets	  særskilte	  tilladelse	  
udnytte	  arrangementet	  i	  kommercielt	  øjemed,	  det	  være	  sig	  ved	  såvel	  radio,	  TV,	  CD,	  video	  som	  
båndoptagelser.

8.	  Særlige	  bestemmelser:
Ændringer	  eller	  aflysning	  af	  denne	  kontrakt	  skal	  foregå	  skriftligt	  og	  efter	  gensidig	  aftale.	  I	  tilfælde	  af	  
kontraktbrud	  fra	  arrangøren/kunden	  skal	  denne	  betale	  hele	  det	  aftalte	  honorar	  plus	  afholdte	  udgifter	  til	  
den	  ikke-‐kontraktbrydende	  part.	  Begge	  parter	  har	  ret	  til	  at	  aflyse	  grundet	  force	  majeure,	  herunder	  også	  
sygdom,	  pludselig	  opstået	  ulykke,	  mekanisk	  defekt	  og	  strejker.	  Force	  majeure	  udløser	  ikke	  økonomisk	  
erstatning.	  I	  tilfælde	  af	  aflysning	  fra	  én	  af	  parterne	  som	  følge	  af	  force	  majeure,	  findes	  der	  så	  vidt	  muligt	  en	  
anden	  spilledato.	  Kontraktbrud	  af	  teatret	  medfører	  tilbud	  om	  ny	  spilledato,	  men	  ingen	  økonomisk	  
erstatning	  eller	  kompensation.

9.	  Andet
Det	  er	  muligt	  at	  få	  undervisningsmateriale	  til	  forestillingen.	  Hent	  det	  på	  vores	  hjemmeside	  www.hvid-‐
stoj.dk,	  eller	  kontakt	  os	  på	  pernille@hvid-‐stoj.dk


