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KONTRAKT 

Følgende avtale er inngått mellom:  

Tromsøysund sokn (TS)  

Organisasjonsnummer 871 402 272  

og 

Navn [Navn]  

Organisasjonsnummer [Fyll inn] 

 

1 ARRANGØRANSVAR 

TS står som arrangør av konserter i Tromsdalen kirke, Ishavskatedralen. 

Konserter som gjelder for denne avtalen, er følgende: Midnattskonserter i perioden 1. august – 1. 

desember 2022. 

2 MUSIKALSK ANSVAR OG REPERTOAR 

Musikeren skal i samarbeid med de andre musikerne og i dialog med TS, levere et musikalsk produkt 

av høy kunstnerisk kvalitet og profesjonell gjennomføring. Repertoaret skal omfatte: 

• Samisk musikk 

• Kvensk musikk 

• Nordnorsk musikk 

• Klassisk musikk 

• Religiøse folketoner fra Norge 

• Internasjonalt velkjent musikk 

• Bruk av orgel 

• Annet etter avtale med TS 

Konsertprogrammet skal være tilpasset årstidene med særlig vekt på høytider, være visuelt 

gjennomtenkt og tilpasset kirkerommet. TS kan gjøre endringer med 1 måneds varsel. 

3 KONSERTPERIODE OG TIDSPUNKTER 

Periode: Ved forespørsel fra kunde. Musikerne spiller etter nærmere avtale. Varighet 45 min. 

4 KONTRAKTENS VARIGHET 

Kontrakten gjelder fra 01.08.2022 til 01.12.2022. Musikeren spiller etter nærmere avtale. 
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5 KONSERTLOKALET 

Kirkerommet skal være klart til konsert kl. 22:00, med mindre menigheten har andre aktiviteter som 

må prioriteres. Dette skal avtales i hvert enkelt tilfelle. 

6 HONORAR 

Kr 3 000 pr. konsert. Denne prisen er fast i avtaleperioden. 

7 RUTINER FOR GRUPPELEDER 

For hver konsert skal det være en gruppeleder, denne utnevnes av musikerne. Gruppelederen skal ha 

kontakt med de øvrige musikerne og administrasjonen i TS og utarbeider programmet til den enkelte 

konsert.  

Det utbetales et honorar til Gruppeleder på kr 250 pr. konsert. 

8 BETALINGSVILKÅR 

Faktura sendes etterskuddsvis til TS. Faktura skal inneholde: Navn, organisasjonsnummer, 

kontonummer og konsertdato. Fakturadato settes til siste dag i måneden med forfall 15 dager. 

Honorar for gruppeleder spesifiseres i gruppeleders faktura. 

9  AVBESTILLING/AVLYSNING 

Ordinær avbestilling: 

TS avbestillingsfrist er innen kl. 24:00 dagen før konsert. Avbestillingen opplyses til gruppeleder, som 

gir beskjed videre til de andre musikerne. Ved avbestilling Innen fristen utbetales det ikke 

kompensasjon til musikeren. Avbestilling etter fristen utløser en kompensasjon på kr 1 300. 

Forsinkelse som medfører avlysning: 

Er kunden forsinket mer enn til kl. 00:45 skal konserten avlyses. Om slik forsinkelse skyldes force 

majeure, herunder trafikale/værmessige forhold som kunden ikke er ansvarlig for, er TS ikke ansvarlig 

for kompensasjon til musikeren. Ved andre årsaker til forsinkelsen, for eksempel tekniske problemer, 

utløser dette en kompensasjon på kr 1 500. Dersom gruppeleder ikke har fått beskjed om avlysning 

innen kl. 22:00 samme kveld som konserten skal avholdes, utbetales en kompensasjon på kr 3 000. 

10 KONTRAKTSBRUDD 

1. Forsinkelse fra musikerens side 

TS kan kreve erstatning for direkte og dokumenterbart tap som følge av forsinkelse eller uteblivelse 

fra musikerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt musikeren fremlegger dokumentasjon for at 

forholdet skyldes hindringer utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt 
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i betraktning på avtaletidspunktet, eller å unngå eller overvinne følgene av. TS er forpliktet til å søke å 

begrense sitt tap. 

2. Annet kontraktsbrudd 

Ved avkortet opptreden eller i tilfeller der man stiller med endret eller redusert besetning, som får 

betydning for kvalitet på konserten/publikums oppfatning av tilbud, er dette å betegne som et 

kontraktsbrudd og TS har mulighet til å si opp kontrakten. TS kan kreve erstatning for direkte og 

dokumenterbart tap han lider som følge av dette. 

Dersom det foreligger annet kontraktsbrudd kan det gi den andre part rett til misligholdsbeføyelser, 

og ved vesentlig mislighold kan det kreves heving av avtalen og økonomisk erstatning. Partene plikter 

å søke å begrense sine tap. 

11 SYKDOM 

Ved sykdom hos musikeren skal beskjed gis umiddelbart til administrasjonen i TS. Gruppeleder sørger 

for at syk musiker erstattes med en av de andre faste musikerne. Er ikke en av de faste musikerne 

tilgjengelig skal det i samarbeid med TS finnes en annen musiker. Ved kansellering av konsert på grunn 

av sykdom blant musikerne utbetales det ikke honorar. 

12 BYTTE OG OMFORDELING 

Musikeren skal spille etter nærmere avtale. Dersom det oppstår en situasjon der det ikke lar seg gjøre, 

kan musikeren i samarbeid med gruppeleder bytte konsert med en av de andre faste musikerne. TS 

skal informeres om alle bytter. 

13  MERKENAVN 

Merkevaren Midnattskonsertene i Ishavskatedralen eies av TS. Musikeren har ikke anledning til å 

etablere/delta i virksomhet som kommer i direkte konkurranse med TS sine merkevarer. Åndsverk 

musikeren har utviklet for merkevaren er fortsatt musikerens eiendom i henhold til åndsverksloven. 

14 MARKEDSAKTIVITET 

Musikeren plikter å bidra til TS’ markedsaktivitet for konsertene nevnt i punkt 3. Dette omfatter blant 

annet promoteringskonserter, tilrettelegging av markedsundersøkelser, tilstedeværelse på 

pressekonferanser, eller lignende. 

TS kan inngå avtale om lyd og videoopptak av konsertene med journalister, samt til bruk i 

markedsføring av konsertene. Om opptaket er over 45 sekunder pr. programpost skal musikeren 

godkjenne opptaket før det publiseres. 

Musikeren skal sørge for relevant bilde i høy oppløsning, og oppdatert omtale av seg selv til TS. TS kan 

fritt og uten vederlag, benytte bilder og omtale i markedsføring. 



 

 

 4/4 
 

 

15 KURS 

Musikeren plikter å gjennomgå brannrutiner sammen med kirketjener.  

16 TAUSHETSPLIKT 

Musikeren har taushetsplikt om alle forretningsmessige forhold han blir kjent med gjennom 

kontrakt/oppdrag for TS. Musikeren binder seg også etter avtalens slutt til å hemmeligholde 

ovennevnte kunnskap og informasjon. 

17 SIGNATUR 

Tromsøysund sokn  Musiker 

   

Navn:  Navn: 

Dato:  Dato: 

 


