
Forslag til kontrakt

KONTRAKT Dato:

Det er i dag inngått følgende kontrakt mellom

Org. nr.

Kontaktperson: Tlf. E-post

og

(Heretter kalt Artist) Org. nr.*

Kontaktperson: Tlf. E-post

2

Adresse:

Kontaktperson: Tlf. E-post

Dato:

Publikumskapasitet: Billettpris: 

Adgang til scene:

Dørene åpnes: Kl. 

Spilletid:

Eksklusivitet:

Honorar, NOK 0

Reisegodtgjørelse

Overnatting (antall) personer

(antall) enkeltrom (antall) dobbeltrom

Backstage

Honoraret utbetales mot faktura fra Artist/Artistens representant. 

(Arrangør)(heretter kalt arrangør)

om engasjement ved (arrangør) (spillested)

Adresse

*) Honorar utbetales mot faktura. Dersom artist ikke har eget org.nr. kan honorar utbetales mot skattekort

Besetning:

Artisten skal holde konsert på

1. Spilleforhold

(spillested)

To gjestelisteplasser pr musiker. 

Arrangør dekker opphold i Oslo for  

Arrangør dekker et varmt måltid m/tilhørende drikke. 

Arrangør godtar ikke etterfakturerte utgifter som ikke er avklart på forhånd. 

Kl. 

Konsertstart kl. 

Det er avtalt følgende betaling for engasjementet:

Inkludert i honoraret

Overnattingsstedet skal være av god standard og bestilles av arrangør. 

2. Økonomiske forhold

(inkludert feriepenger dersom det utbetales på skattekort)

Overnattingsstedets  navn

Artisten kan ikke holde konsert i (by) en måned før og en måned etter datoen for 

konserten på (spillested). 



Denne kontrakten er utferdiget i to likelydende eksemplarer.

Kontrakten er lest og forstått

Oslo 21.06.2010 Sted/dato:______________________

Kontaktperson Kontaktperson

Arrangør Artist

Medier kan fritt sende inntil 3 minutter av Artistens opptreden som reportasjeinnslag i programpost 

av dagsaktuell karakter. Opptak utover dette avtales separat. Foto er tillatt. Fotografer forplikter seg 

til å opptre diskret og ikke bruke blitz.

Artisten tillater foto og opptak av opptredenen til følgende bruk og betingelser:

3. Vedrørende foto og lydfesting

_______________________________ _______________________________

5.2. Avgjøres ikke tvisten ved Voldgift, kan hver av partene bringe saken inn for Norsk Domstol. 

4.2 Erstatning

Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter kontrakten på en måte som kan legges 

ham til last, og kontrakt heves, kan motparten kreve erstatning etter et av følgende alternativ:

a) Kreve et erstatningsbeløp som stiller ham i økonomisk samme stilling som om kontraktsmessig 

ytelse hadde vært levert.

For å unngå erstatningsbeløp etter denne bestemmelsen, må den misligholdende part gjøre det 

åpenbart sannsynlig at vilkårene for erstatning ikke er tilstede.

5. Tvister

Verneting er (navn) Tingrett

5.1 Tvister om forståelsen av dette kontraktsforholdet kan hver av partene kreve avgjort ved Voldgift. 

Tvisten behandles og avgjøres med bindende virkning etter de vanlige reglene om voldgiftsavgjørelse 

så langt de passer. Avgjørelsen tas av en voldgiftsnemd på 3 medlemmer, hvor formannen i nemda 

er en advokat utpekt av Arrangør. I tillegg oppnevner hver av partene hvert sitt medlem. Hvis 

partene er enige, kan tvisten avgjøres av formannen alene.

4.1 Heving av kontrakten

a) Dersom en av partene ikke leverer en kontraktsmessig fullgod ytelse og misligholdet er vesentlig, 

har den annen part rett til å heve kontrakten. b) Dersom Artist må avlyse på grunn av sykdom, heves 

kontrakten og legeattest skal leveres senest en uke etter konsertdato. c) Artist kan ikke belaste 

Arrangør dersom konserten må avlyses på grunn av forsinkelser/kanselleringer i offentlig transport.

b) Kreve et erstatningsbeløp til dekning av det økonomiske tap han er påført i anledning 

arrangementet.

4. Mislighold
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