
                                                    

KONTRAKT
inngått mellom

……………………………………………………………………………………………

                (Oppdragsgivers navn og kontaktperson)

        og

……………………………………………………………………………………………

(Ski Storband v/kontaktperson)

Dato: ……………………………………
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Ski Storband  – Org. nr. 976 235 657 – Konto nr. 7114 05 46148
v/bookingansvarlig Jon Petter Andersen
Markveien 3A,  1406 Ski – Mob. tlf. 901 02 495 – E-post: jonpa@online.no

har inngått følgende avtale inngått med:

Oppdragsgivers navn: ……………………………………………………………………..

Adresse: ……………………………………………………………………………………

Tlf.: …………………………………………

E-post: ……………………………………………………………………………………..

Org.nr.: ………………………………………………..

Kontaktpersons navn: ………………………………………………………………………

Kontaktpersons adresse: (tlf., e-post)

……………………………………………………………………………………………...

Spillested: …………………………………………………………………………………

Spillestedets adresse:………………………………………………………………………

Tlf.: …………………………………………………

E-post: …………………………………………………………………………………….

Kontaktperson på spillestedet: ……………………………………………………………

Tlf.: ………………………………………..

E-post:……………………………………………………………………………………..

Spilletidspunkt:

Dato ........./.....…..

Fra kl. ....….. til kl. .....…...

Riggetidspunkt – se «Praktiske forhold»
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Generelt:
Ski Storband består normalt av 19 musikere, herunder: Musikalsk leder, vokalist, 4
trompeter, 4 tromboner, 5 saxofoner, pianist. gitarist, bassist og
trommeslager/perkusjonist.

Ski Storband spiller i hovedsak musikk fra jazzens klassiske storbandrepertoar, klassisk
dansemusikk i ballroom-tradisjonen og moderne dansemusikk (pop, rock, R&B, salsa
o.l.) tilpasset bandets instrumentsammensetning.

For mer informasjon se våre hjemmesider: http://www.skistorband.no

For våre oppdragsgivere er det viktig å være oppmerksom på at et orkester med så mange
musikere og en betydelige mengder instrumenter, stativer og lydutstyr (høyttalere,
mikrofoner etc.) trenger
– et lokale med tilstrekkelig scenekapasitet,
– god tid både til å rigge seg på plass før opptreden og til å rigge ned etterpå.

Krav til fasiliteter på spillestedet:
– Parkeringsplass for inntil 10 biler.
– Garderobe/oppholdsrom av tilstrekkelig størrelse med separate omkledningsmuligheter
for damer.
– Plass til oppbevaring av instrumentkofferter og emballasje for bandets øvrige utstyr,
evt. i garderobe.
– Servering av drikkevarer (kaffe, mineralvann) og et lett måltid til 19 musikere.

For at Ski Storband skal kunne levere et produkt med en slik teknisk standard som
bandets oppdragsgivere forventer,
er det nødvendig at spillestedet kan tilby jordete uttak for strøm til

lys på stativer,
miksebord,
forsterkede instrumenter (keyboard, gitar, bass),
høyttalere og monitorer.
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Honorar:

Honorar til bandet inkl. musikalsk leder og vokalist:

kr. ..................

Honoraret dekker ..…. sett à .…… minutter samt medgått tid til rigging og venting.

Tono-avgift: kr. …………………………………

Honorar for arrangering*): kr. …………………………………
*)Dersom oppdragsgiver har ønsker om musikk som ikke står på Ski Storbands repertoar og må
kjøpes inn eller skrives spesielt.

Evt. tillegg:

Honorar til taffelpianist: kr. ………………………….

Honorar til andre artister:

Artist A, navn: ……………………………………………………………………..

Honorar: kr. …………………………..

Artist B, navn: ……………………………………………………………………..

Honorar: kr. …………………………..

Artist C, navn: ……………………………………………………………………..

Honorar: kr. …………………………..

Honorar til lydtekniker: kr. ……………………………..

Honorar til lystekniker: kr. ……………………………...

Honorar til annet nødv. scenepersonell: kr. ………………………………….
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Leie av lydanlegg: kr. ………………………………………..

Leie av lysanlegg: kr. …………………………………….

Leie av evt. instrumenter og annet nødv. utstyr: (spesifiseres)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Transportutgifter til og fra spillestedet: kr. ………………………………

Overnattings- og diettutgifter

Overnattingssted, navn: …………………………………………………………………

Beløp: kr. …………………………………

Diett – antall døgn …………….. à kr. …...……………….

Totalt: kr. ………………………………….

Samlet honorar:  kr. ...............…………………………………
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Praktiske forhold:

Ski Storband gis plass til å rigge utstyr fra kl. ....…… til kl. ....……….

Dersom spilling starter senere enn foran avtalt pga av forsinkelser som Ski Storband ikke
er herre over, skal dette ikke føre til reduksjon i avtalt honorar.

Tvist/mislighold:

Heving av kontrakt:
Dersom oppdragsgiver misligholder kontrakten og misligholdet er vesentlig, kan Ski
Storband kreve at kontrakten heves.
Ski Storband gjør særskilt oppmerksom på at avtalt honorar må påregnes dekket av
oppdragsgiver, dersom oppdrag avlyses senere enn 3 – tre – uker før avtalt
oppdragsdato.

Pristillegg:
Dersom oppdragsgiver ikke har lagt forholdene til rette slik det er avtalt i kontrakten, og
dette medfører betydelig merarbeid/merkostnader for Ski Storband, kan bandet kreve
kompensasjon for dette.

Denne kontrakten oversendes i to eksemplarer. Det ene eksemplaret underskrives og
returneres til Ski Storband.

Avtale inngått, dato:

For Ski Storband: For  oppdragsgiver:

Jon Petter Andersen
Bookingansvarlig

Side 6 av 6


