
ABBATIZERS -       Tillægskontrakt til kontrakt  
          

Engegement d.  

OBS! 
Dette tillæg er en integreret del af kontrakten og skal derfor underskrives og returneres sammen med 
denne. Hvis der er forbehold i tillægget, som arrangøren ikke er i stand til at overholde skal 
ABBATIZERS orienteres hurtigst muligt. Dvs. at overstregninger, tilføjelser og ændringer uden 
forudgående aftale i denne tillægskontrakt ikke accepteres og vil udløse øjeblikkeligt krav om genfor-
handling af hele aftalen! 

 
1. Scene  
ABBATIZERS skal bruge en stabil og forsvarlig rektangulær scene, der er min. 6 m. bred, 4 m. dyb og 
min. 40 cm. høj.  
Ved udendørs arrangementer skal scenen være overdækket og absolut vandtæt, gerne supplereret med 
min. 1 m. udhæng over forreste scenekant for at forhindre, at regn forårsager kortslutninger i udstyr og 
strømførende elementer på den forreste del af scenen. 
  
Teknik: Freeway Zoov. Tommy Dellgren tlf. 22394902 
 
2. Kontrollører og sikkerhed 
 
Arrangør er ansvarlig for passende sikkerhed. 
 
3. Ansvar 
Arrangøren har ansvaret for enhver skade på orkesterets anlæg, instrumenter og køretøjer, såfremt skaden 
forårsages af 3. mand (gæster/personale) på koncertområdet. Udgifter til evt. rensning el. reparation af 
som følge af en sådan skade, debiteres arrangøren indtil refusion el. erstatningsgodkendelse /-forlig fore-
ligger. 
 
4. Omklædnings- /opholdsrum 
Der skal allerede ved teknik ankomst uopfordret anvises aflåseligt, opvarmet og ordentligt oplyst om-
klædnings- /opholdsrum med borde og stole til 10 personer. I rummet skal forefindes spejl. Bad er ingen 
betingelse, men vil i høj grad blive værdsat! 
Der skal yderligere lægges 8 håndklæder frem til brug under koncerten.  
Forefindes der badefaciliteter, må der også gerne udleveres min. 8 badehåndklæder.           Fortsættes...side 2 
 
 
 
 
 
Side 2 
 
 
5. Catering 
I omklædnings- /opholdsrum skal der ved ankomsten forefindes køleskabskolde og varme drikkevarer: 
2 ks. øl, 1 ks. blandet sodavandvand, min. 24 stk ½ l Kildevand uden brus, 1 fl. god rødvin, samt 1 fl. 
Jâgermeister. Husk venligst at lægge proptrækkere og oplukker(e) frem! 
Desuden skal der allerede ved lyd- & lysfolkenes ankomst samt, når Abbatizers’s roadier ankommer med 
instrumenterne, forefindes kaffe, te, sukker og letmælk samt sandwiches og frugt. Slik og chips m.v. er 
ikke et krav, men imødeses med glæde! 



Umiddelbart efter lydprøven eller på et nærmere aftalt tidspunkt sørger og betaler arrangøren for et varmt 
måltid mad (IKKE fast food) til 10 personer. 
Vi har et bandmedlem, der er ultra elergisk overfor alle former for sesam, nødder og spor heraf. 
 
6. Gæster 
ABBATIZERS har ret til at udstede en gæsteliste til ovennævnte arrangement på op til 10 gæster. (gælder 
ikke privatarrangementer) 
 
 
87 Kontaktperson, spillested 
Kontaktperson ved teknik ankomst: navn og tlf. nr.: ___________________________________________ 
Spillestedets navn, adresse, tlf. nr. og evt. beliggenhed såfremt dette ikke fremgår tydeligt af kontrakten. 
Vedlæg evt. kort el. tegning over beliggenhed og anbefalet tilkørselsrute: 
 
 
8. Honorar m.m. 
Vedr. eventuelle forsinkelser (ifl. aftalt tidsplan) afregnes der til bandet kr. 5000 pr. time, hvis denne er 
forsinket mere end 30 min. 
Honoraret skal udbetales kontant eller på banknoteret check til: 
ABBATIZERS hvis ikke andet skriftligt er aftalt. 
 
 

Underskriveren af denne tillægskontrakt erklærer hermed at have gennemlæst, forstået og  
accepteret ovennævnte. 

 
  
 
 
 
 
Sted og dato Underskrift   Tlf. nr. 


