
* Generelle betingelser 
 

1 Engagerede kan ved enkeltdagsengagementer begære kontrakten ophævet på grund af: 
a) Sygdom eller svangerskab, der kan kræves dokumenteret med lægeattest. 
b) indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud. 
c) TV engagement på landsdækkende station, såfremt der er afgivet et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for 
det nye engagement. Engagerede forpligter sig til at forsøge at fremskaffe en anden kvalificeret optrædende i stedet. 

 
2 Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og gramex, betales af arrangøren og er engagerede uvedkommen. Dette gælder 
KUN ved offentlige arrangementer, hvor der for eksempel er billetsalg. 

 
3 Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel 
i tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde 
honorar. Det er ikke tilladt at optage video uden forudgående aftale med den optrædende. 

 
4 Enhver udvidelse af engagementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelser eller lydoverførsel til andet 
lokale, kan kun finde sted med begge parters skriftlige accept. 

 
5 Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe 
foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår. Det aftalte tidspunkt overholdes så vidt muligt af engagerede. 
Forsinkelser kan forekomme, og ænder ikke ved aftalens øvrige punkter. 

 
6 Såfremt arrangøren og/eller engagerede, er medlem af en faglig organisation indenfor området, er pågældende pligtig at påse, 
at de i nærværende kontrakt anførte betingelser er i overensstemmelse med evt. overenskomster på området. 

 
7 Denne kontrakt kan begæres ophævet p.g.a et ministerielt/militært forbud mod afholdelse af engagementet af omstående art, 
eller ved så alvorligt trafikstandsning (ishindring, blokade af vej), at det fysisk er umuligt for engagerede at nå frem. Engagerede 
forsøger i givet fald at skaffe arrangøren en anden kunstner i stedet. 

 
8 Arrangøren og engagerede, forpligter sig i dette kontraktforhold med deres accept via mail. Aftalen kan ikke aflyses. I tilfælde af 
aflysning fra arrangørens side, har engagerede ret til det fulde honorar, hvis engagerede lider tab. 

 
9 Aftalen er bindende, når arrangøren har sendt oplysningerne via mail, og engagerede har bekræftet aftalen via mail. 

 
10 Såfremt arrangøren eller den engagerede misligholder kontrakten, har den anden part krav på erstatning efter almindelige 
erstatningsregler. 

 
  11. Honoraret afregnes kontant umiddelbart efter engageredes optræden. 
 
Hvad kan du forvente af et show: 
Der er mange stiller store forventninger til showet når de læser alle de gode udtalelser, og med god grund. Så det er godt at 
forventningsafstemme det man skal opleve, ring endelig hvis der er spørgsmål om dine forventninger. Jeg skriver ikke en helt ny 
forestilling hver gang. Men fletter gerne stikord ind om hovedpersonen, firmaet eller foreningen. Det er på den måde jeg målretter og 
jeg bruger ikke alle stikord jeg får, men plukker de ting ud som jeg kan vinkle og som kan give et godt grin. Jeg har et stort materiale 
at tage fra, så jeg sammensætter altid mit program forskelligt fra gang til. Hvis du ønsker en helt gennemskrevet ny forestilling ville 
jeg godt kunne det, men det bliver til et helt andet honorar. De fleste gange oplever showet som et veloplagt, komisk, musikalsk og 
kærligt målrettet lige til hovedpersonen, jeg skal huske det hele uden ad og bruger ikke nodestativ. Jo bedre stikord jeg får, jo bedre 
show. Det er bedst hvis jeg har en sjov historie alle kender til i selskabet. De “pæne ord og historier” kan man eventuelt bruge i en 
tale. 






