Kontrakt nr. XX
Utskriftsdatum XXXX-XX-XX
Arrangörs exemplar

Engagerad:
WONDERBAND
Musikföreningen Toxicopop
c/o Tobias Ekman
Österleden 48 C
352 42 Växjö
Sverige

Arrangör/uppdragsgivare:
John Jones
Johncorp Ltd.
Johnstreet 10
12345 Johnville
Sverige

Kontraktet avser: Wonderband
Antal personer: 6
Engagemangsplats: X
Engagemangsperiod: XXXX-XX-XX

Engagemangets art: Covermusik
Antal arbetsdagar: X
Speltid: 2 x 50 minuter

Gage: XX SEK
Resa: XX SEK
Logi: XX SEK

Överenskommelse har träffats om att:
Arrangör tillhandahåller ljud- och
ljusanläggning som uppfyller kraven i den
tekniska ridern samt lokal ljudtekniker. Även
mat, dryck och logi enligt specifikation.

Summa: XX SEK
Antal affischer: X
Skickas till: X

Villkor för engagemanget:
1. Gaget ska betalas via faktura och vara Wonderband/Toxicopop tillhanda senast på speldagen. Om
detta är en lördag ska gaget vara Wonderband/Toxicopop tillhanda dagen innan. Wonderband tar sig
rätten att eventuellt avboka engagemanget om detta villkor inte kan tillgodoses.
2. Efter utskrift får inga ändringar av detta kontrakt göras utan båda parters medgivande.
3. Övriga villkor, rider och önskemål, se bilaga 1 av 1.

Ort och datum:
Växjö XXXX-XX-XX

Ort och datum:
Johnville XXXX-XX-XX

Tommy Stormstereo, Wonderband/Toxicopop

John Jones, Johncorp Ltd.

Detta kontrakt är upprättat av Tommy Stormstereo i två (2) lika exemplar, av vilka parterna har erhållit ett exemplar vardera.
Kontraktet ska underskrivet snarast returneras till:
Wonderband, Tommy Stormstereo, Almbacksgatan 18 A, 211 54 Malmö, Sverige. +46 709-96 96 92
Musikföreningen Toxicopop, Orgnr. 829502-7927, PlusGiro: 64 50 78-7, Bankgiro: 877-6445, http://www.wonderband.se

Bilaga 1 av 1 – Övriga villkor, rider och önskemål
Soundcheck

Arrangör garanterar att Wonderband kan genomföra en ordentlig soundcheck, ej
understigande två timmar, på spelplatsen. Tidstypiskt de två timmarna innan gästerna anländer
till lokalen. Exempel: Ljud- och ljusteknikleverantör har riggat färdigt 16:00. Wonderband
anländer 16:00, riggar instrument och utför tillsammans med lokal ljudtekniker soundcheck
som slutar 17:45, därefter tyst. Gäster anländer 18:00.
Kontaktperson på plats

Wonderband vill vid ankomst gärna träffa en ansvarig som kan svara på frågor och vara
allmänt behjälplig.
Scenyta

Minsta scenyta är 6 x 4 meter. Gärna större. Arrangören tillgodoser i möjligaste mån detta.
Wonderband anpassar sig i möjligaste mån till andra ytor.
Loge, mat & dryck

Arrangören bistår med ett lugnt, privat och låsbart rum (gärna mer än en nyckel) där
personliga saker kan förvaras säkert och där Wonderband kan ladda upp inför spelningen. I
anslutning finns toalett, en stor spegel och gärna dusch. Arrangören bjuder på 6 stycken
varmrätt och två backar blandade drycker - vatten, cola, starköl samt kaffe. Tillgång till loge
och drycker direkt vid ankomst uppskattas.
Gästlista

Vid offentliga evenemang ser Wonderband gärna att en gästlista med tolv namn kan upprättas
och att dessa gäster kan ges tillträde utan att entréavgift behöver erläggas.
Avbokning

Avbokning eller byte av datum från arrangörs håll ska ske senast tre veckor innan speldatum.
Sker avbokningen senare än tre veckor innan speldatum utan att nytt datum kan bokas erhåller
Wonderband 20 % av gaget som kompensation. Hela beloppet faktureras om avbokningen
sker sju dagar eller färre innan arrangemanget och inga ombokningar kan göras.
Sjukdom

Vid enstaka sjukdomsfall anlitar Wonderband någon av de tillknutna vikarierna.
Vid flertalet sjukdomsfall meddelar Wonderband fortast möjligt arrangören så att
överenskommelse om ersättningsband och/eller byte av datum kan ske.

