Kontrakt - Demokulturhuset
Klassisk aften i teatersalen
Følgende avtale er inngått mellom partene:
Demokulturhuset
Gateveien 14, 4600 Kristiansand S, Norway
Telefon: + 47 38 14 83 45
Telefaks: + 47 38 14 83 31
Org.nr.: 900 123 456 MVA
E-post: post@webbusiness.no

-- OG -Stagediving AS
v/ Tore Skauge
Fru Ibsens gate 44, 5482 BROVEGBAKKEN, Norge
Org.nr.: 950505005
Tlf. jobb: +47 55123456
Mobil: +47 98774422
E-post: post@stagedivingAS.no

Personlig/org informasjon
Skattekommune: BROVEG
Bankkonto:
5000.12.62345

Arrangement
Klassisk aften
Periode: 4. oktober 2013 - 5. oktober 2013
Forestilling 1: Fredag 4. oktober 2013, 21.00-22.45 (Teatersalen)
Forestilling 2: Lørdag 5. oktober 2013, 19.00-20.30 (Teatersalen)
Hovedarena: Teatersalen, Kirkegata 11, 2000 LILLESTRØM.
Informasjonsmateriell
Demofestivalen kan ta foto på prøver eller forestilling som vederlagsfritt kan brukes i festivalens
presse- og informasjonsmateriell. Demofestivalen kan etter nærmere avtale filme inntil 3 min på
forestilling til samme formål. Den engasjerte forplikter seg til å oversende nødvendig
informasjonsmateriale (tekst/bilder) uten kostnad for arrangør/produsent.
Intervjuer
Arrangør/produsent kan inngå avtale med media om intervjuer med artist/utøver, dersom tidspunkt
og media avklares med artist i rimelig tid før intervjuet (samme dag).
Opptak lyd/bilde
For konsert/forestilling gjelder regler for reportasjeopptak i henhold til avtale om inntil 3 minutter
opptak for sending i programposter av dagsaktuell karakter. Arrangør er ansvarlig for at ingen gjør
lyd- og/eller bildeopptak av konsert/forestilling utover det som avtales i dette punkt. Opptak (lyd
og/eller bilde) av konserter iog framføringer utover det ovenstående skal reguleres i separat avtale.
Force Majeure
Denne kontrakt er bindende når den er underskrevet at begge parter med mindre sykdom attestert
av lege, ulykker eller andre forhold som partene ikke er herre over gjør at en av partene ikke kan
oppfylle kontrakten
Kontraktsbrudd
Hvis en av partene bryter betingelsene i kontrakten, forplikter vedkommende seg til å holde
motparten økonomisk skadefri. Evt. utbetalt forskudd tilbakebetales.
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Kontante utlegg artist
Dersom artist har forskuttert legitimerte utlegg til reiser, opphold etc, dekkes slike utlegg mot
kvittering.

Sted

Dato

Stagediving AS

Sted

Dato

Direktør, Demokulturhuset

Utskriftsdato: 31. januar 2017, kl. 22.54
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