
Kontrakt 2022

Avtalen er gjensidig forpliktende og kan ikke sies opp av noen av partene.

Avtalen er mellom:

Dans5
Org nr. 921 600 690
Som oppdragsgiver

og:

Shelmith Øseth
Selvstendig næringsdrivende
Som oppdragstaker/danser

Det er i dag inngått følgende arbeidsavtale:

1. Tilsetting
Oppdragstakeren er engasjert som danser i prosjektet Dans/5 f.o.m. 17.06.2022 til
20.08.2022. Dette innebærer å være utøver i eget soloverk.

2. Oppdragets art og omfang
Arbeidstid: plan for innstudering på Trikkehallen avtales i samarbeid med
oppdragstaker og blir tilsendt på mail. Arbeidstaker kan deretter bytte tider internt
med andre deltakere dersom det blir behov for det.

Danseren bekrefter med dette å være tilstede under helgen i juni, på produksjonsmøte,
lysprøver, generalprøve og forestillinger, samt besvare mail og holde seg oppdatert på
tider og datoer.

Viktige datoer:

Juni:
Felles møtepunkt for alle deltakere:
Fredag 17. juni 2022 kl. 10.00 - 13.00 på Rom for Dans
Workshop om veiledning med Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre:
Lørdag 18. juni 2022 kl. 10.00 - 15.00 på Rom for Dans
Møtepunkt deltakere, eget bruk av studio og møte/planlegge møte med veileder:
Søndag 19. juni 2022 kl. 11.00 - 15.00 på Rom for Dans



Juli/August:
Produksjonsmøte: Mandag 25. juli 2022 kl. 12.00 - 14.00 på Trikkehallen
Lysprøver: Mandag 15. august eller tirsdag 16. august 2022 på Trikkehallen
Generalprøve: Onsdag 17. august 2022 kl. 19.00 på Trikkehallen

Forestillinger:
Torsdag 18. august 2022 kl. 19.00
Fredag 19. august 2022 kl 19.00
Lørdag 20. august 2022 kl 15.00

Prøve- og forestillingslokale: Trikkehallen på Kjelsås.

Hvert prosjekt får tildelt 15 minutter visningstid under årets forestillinger. Denne tiden
kan ikke overskrides.

3. Honorar
Honorar utbetales mot faktura ved prosjektets slutt når oppdragsgiver har mottatt
midler. Det kan ta opptil 4 uker fra prosjektets slutt til utbetaling foreligger.
Per dags dato (13.05.21), kan vi garantere et honorar på minst kr. 10 000,-

Faktura sendes på e-post til: dans5prosjekt@gmail.com

org nr. 921 600 690

Dans5
c/o Thea Åretun Svensson
Maridalsveien 439
0890 Oslo

Merk faktura: Honorar utøver Dans5 2022

4. Skatteplikt
Oppdragstaker er selv ansvarlig for å skatte av honoraret dersom årsinntekten
overskrider minimumsgrensen for skatt. Honoraret føres som inntekt i
skattemeldingen for 2022 og oppdragstaker er selv ansvarlig for å følge
retningslinjene som inngår i å drive virksomhet som selvstendig næringsdrivende.

5. Sykdom/skade
a. Oppdragsgiver er ansvarlig for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig i prøve- og
forestillingslokalet. Utover dette er oppdragsgiver ikke ansvarlig for skader som
skulle skje under prosjektet. Utøvere og koreografer har selv ansvar for å tegne
forsikring.

b. Sykdom meldes til oppdragsgiver så raskt som mulig.

6. Avlysning/oppsigelse
Oppsigelse på grunn av avlysning skal varsles oppdragstakeren skriftlig.
Dersom forestillingen må avlyses grunnet skade, sykdom eller annet, vil danseren
ikke få utbetalt honorar. Ved særskilte tilfeller kan innsendt legeerklæring føre til at



danseren likevel får utbetalt honorar; dette gjelder for eksempel også ved
corona-relatert fravær (som f.eks. påvist smitte eller karantene).

7. Video
Dans5 forbeholder seg retten til å bruke foto og videomateriale fra prøver og
forestillinger i forbindelse med promotering og andre profesjonelle sammenhenger
som nettsider, sosiale medier og andre forum/arenaer.
Dansere har rett til å gjøre egne opptak/foto under prøver, inkludert generalprøve.

8. Foto
Danseren har rett til å godkjenne all foto før bruk. Se Lov om Opphavsrett til
Åndsverk § 45C. Når foto er godkjent, bekrefter danseren herved at disse kan brukes i
fremtidig markedsføring av Dans/5 i sosiale medier og via andre kanaler.

9. Markedsføring
Oppdragsgiver bidrar til å markedsføre årets deltakere via sosiale medier med
promoteringsvideo, bilder og annet promoteringsmateriale til forestillingene.
Oppdragstaker er i tillegg selv ansvarlig for å promotere eget prosjekt på sin egen
måte.

10. Force Majeure
Hvis virksomheten blir avbrutt ved krig, brann eller annen form for force majeure,
henvises det til Arbeidsmiljølovens § 59.
Evt. endringer av kontrakten skal skje skriftlig og godkjennes av begge parter i
gjensidig respekt. Det vises forøvrig til Lov om Opphavsrett og Lov om Arbeidsmiljø.

Denne avtalen er utferdiget i to likelydende eksemplarer hvorav hver av partene
beholder ett eksemplar.

For Dans5 For Shelmith Øseth
Dato: 13.05.22 Dato:
Sted: Oslo Sted:

___________________________ ___________________________

Styreleder, Dans5 Oppdragstaker
Maria Kristina Klungnes Berg Shelmith Øseth


