
 

Tjek Byens Bedste DiscoBand på www.takeituptown.dk 
 

Kontrakt 
Arbejdsgiver/kontrahent 1 
Navn og adresse 
 
 
 
 
 
Take Take It Uptown/kontrahent 2 
v/ Bjarne Girotti 
Ny Hagestedvej 20 
4532 Gislinge 
59460227 / 26180227 
kontakt@takeituptown.dk 
Reg. Nr: 3208 Konto Nr: 3208430114 
 
Aftalens indhold 
Kontrahent 1 engagerer hermed Take It Uptown/kontrahent 2 til at optræde med discomusik. 
 
Spillested 
Spillestedets adresse:  
 
 
 
 
Tid 
Dato for Arrangementet: 
 
Varighed for engagementet: 
 
Fra kl. 
 
Til kl. 
 
Take It Uptown/kontrahent 2 Ankommer kl. 
 
Lydprøve kl. 
 
Take It Uptown/kontrahent 2 forlader spillestedet senest 2,5 timer efter koncertens afslutning. 
 
Honorar 
Kontrahent 1 betaler Take It Uptown/kontrahent 2: 
Betalingen skal ske kontant umiddelbart efter koncerten eller pr bankoverførsel 3 bankdage før koncerten 
på følgende kontonummer Reg. Nr: 3208 Konto Nr: 3208430114 
 
 
Underskrift 
 
Dato:___________For kontrahent 1:_________________________________________________ 
 
 
 
Dato:___________For Take Take It Uptown/kontrahent 2:________________________________  
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Tillægskontrakt 
Tekniske Specifikationer 
Kontrahent 1 forpligter sig til at levere et stabilt scenegulv, der måler 6 m i dybden og 5 m i bredden. 
Endvidere skal der være 1 m på alle sider af scenen til lydanlæg og lys. 
Endvidere skal Kontrahent 1 sørge for mindst 1 stk. 400 V 16 Amp strømudtag ikke mere end 5 m fra 
scenen. Se bilag 1 stageplot. 
 
Forplejning 
Kontrahent 1 forpligter sig til at stille et aflåseligt omklædningsrum til rådighed. I dette rum skal forefindes 
½ kasse øl, 1½ kasse blandet vand: gerne dansk vand, coca cola og appelsinvand samt kaffe og te ad 
libitum til 8 personer. Derudover skal der efter koncerten serveres 8 uspecificerede sandwich/smørrebrød 
el. lign. 
 
Forsinkelser og forlængelse 
Enhver forsinkelse af arrangementet som helhed påvirker som udgangspunkt ikke sluttidspunktet for 
koncertens afvikling. Hvis arrangementet er forsinket og kontrahent 1 ønsker at forlænge varigheden af 
koncerten kan Take It Uptown/kontrahent 2 vælge at acceptere dette mod en ikke nærmere defineret 
merpris i forhold til det i forvejen aftalte beløb. Dette beløb afregnes kontant umiddelbart efter koncertens 
ophør, med mindre andet aftales. 
 
Opsigelse 
Kontrahent 1 kan indtil 14 dage før arrangementet aflyse koncerten uden særlig begrundelse. Sker 
aflysning efter denne dato forpligter Kontrahent 1 sig til at betale det fulde vederlag til Take Take It 
Uptown/kontrahent 2. Take It Uptown/kontrahent 2 kan ligeledes opsige kontrakten uden yderligere 
begrundelse indtil 14 dage før arrangementets afholdelse. Dog kan Take It Uptown/kontrahent 2 aflyse 
koncerten på grund af: 
Pludselig opstået sygdom eller uheld dokumenteret med lægeattest senest 2 hverdage efter 
arrangementets afholdelse.  
Force Majeure generelt – her også defineret ved dårligt vejr, der forhindrer Take It Uptown/kontrahent 2 i 
at ankomme rettidigt i bil til spillestedet som fx orkaner, snestorm, lukning af broer, færger mm. 
Aflyses koncerten af Take It Uptown/kontrahent 2 mindre end 14 dage før koncerten påhviler det Take It 
Uptown/kontrahent 2 at gennemføre en anden koncert på samme vilkår på et senere tidspunkt såfremt 
dette ønskes af kontrahent 1. Kontrahent 1 skal give Take It Uptown/kontrahent 2 meddelelse herom 
senest 5 dage efter det i denne kontrakt aftalte tidspunkt for arrangementets planmæssige afholdelse. 
 
Ansvar 
Det påhviler kontrahent 1 at drage ansvar for at det opstillede højttaleranlæg ikke under eller efter 
koncerten lider fysisk overlast eller bliver beskadiget på nogen måde. Ansvaret for højttaler anlægget 
overgår til Take It Uptown/kontrahent 2 igen så snart dette er lastet på varevognen efter koncerten. Det 
påhviler i øvrigt Kontrahent 1 at sørge for Take It Uptowns/Kontrahent 2’s sikkerhed i forbindelse med 
koncerten. 
  
Misligeholdelsesbeføjelser 
Take It Uptown/kontrahent 2 er berettiget tll at undlade at optræde såfremt kontrahent 1 ikke opfylder 
betingelserne formuleret i denne kontrakt. Dette har ingen virkning i forhold til afregningen af det aftalte 
honorar.  
 
Tvister 
Værneting for tvister er Holbæk Byret. 
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Bilag 1 Stage Plot 
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