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1. Leietider 
 

• Datoer for leie av scenerom:  
• Innrigg:  
• Lydprøver:  
• Klargjøring av sal før åpning:  
• Dører:  
• Arrangementstart:  
• Stage curfew:  
• Bar stenger/Nedrigg starter:  
• Backstage curfew:  
• Venue curfew:  
• Utrigg: Umiddelbart etter arrangementsslutt, om ikke annet avtales særskilt. 

 
2. Publikumshåndtering 
 

• Billettering: (xxx arrangør) administrerer billettsalget via (xxx billettleverandør). Det er ikke 
tillatt å bruke andre leverandører til billettsalg på (xxx arrangør). 

• Billettpris: Avtales spesielt for hvert arrangement. En billettavgift pr billett tilkommer 
billettprisen, ved dørsalg går denne til (xxx arrangør).  

• Antall publikummere: (xxx arrangør) har en kapasitet på (x). 
 
Kapasiteten forutsetter at leietaker ikke blokkerer rømningsdører eller på annen måte 
setter sikkerheten i fare. (xxx arrangørs) produksjonsansvarlig har rett til å justere 
kapasiteten eller foreta nødvendige tiltak før innslipp dersom arrangementet utgjør en 
risiko for gjester eller ansatte. 
 
Kapasiteten er maksimalt antall publikum inne, eventuelle fribilletter/gjestelister trekkes 
fra makskapasiteten på (x). 

 
• Gjesteliste: (xxx arrangør) har rett til (x) stk på gjesteliste. 
• Maksgrensen for antall crew: (x) stk. 
• Aldersgrense: xx år. 

 
3. Teknisk 
 

• Lyd og lys: bruk av (xxx arrangørs) lyd- og lysanlegg i henhold til teknisk liste. Se (xxx 
arrangørs) hjemmeside www.xxx.no for mer informasjon. 

• Teknisk rigg/ scene: Forhold som berører teknisk rider, tekniker, kjøreplan eller liknende 
skal være avtalt med arrangementsteknisk ansvarlig på (xxx arrangør) senest 14 dager 
før arrangement. 

• Ved bruk av eksterne lyd- og lysfolk, har leietaker ansvar for at disse bruker lyd- og 
lysanlegg etter (xxx arrangørs) anvisninger, og at teknikerne har godkjent utdanning. 

• Ved bruk av (xxx arrangør) må til enhver tid en systemtekniker fra (xxx arrangør) være 
tilstede. 

• Leietaker har selv ansvar for forpleining av deres teknikere og artister, med mindre det er 
avtalt at (xxx arrangør) skal beverte på vegne av leietaker. 

• Leietaker er kjent med garderobeforholdene på (xxx arrangør).  
• Garderoben/ backstage regnes som privat område fra get inn til get out. 
• Backline: (xxx arrangør) har backlineutstyr som kan leies til hvert enkelt arrangement, 

etter avtale med arrangementsteknisk ansvarlig. Fullstendig oversikt finnes på 
www.xxx.no. 

 
 



4. PR og markedsføring 
 
Leietaker er ansvarlig for PR- arbeidet. (xxx arrangør) leverer promotering ihht valgt PR-pakke/ 
avtale (legges ved som vedlegg). 
 
Leietaker plikter å levere godkjente pressebilder og bio innen rimelig tid før arrangement som 
arrangør kan bruke vederlagsfritt i promo og på markedsmateriell. 
 
5. Leie 
 

Se eget vedlegg. 
 

• Innleie av teknisk utstyr utover vår tekniske spesifikasjon på www.xxx.no må avklares 
med arrangementsteknisk ansvarlig, senest 14 dager før arrangementsdato. 

• (xxx arrangør) har (x) avtale med TONO. (xxx arrangør) rapporterer inn at konserten har 
funnet sted og betaler vederlag til TONO. Artist/leietaker er selv ansvarlig for å sende inn 
set-liste til TONO slik den ble gjennomført.  

• Leietaker er ansvarlig for det søppel som de bringer med inn i salen av emballasje, 
tomflasker etc. 

• Leie betales (via faktura) en uke før arrangment. Dersom leien ikke er på (xxx arrangørs) 
konto innen en uke før arrangementsdato, anses det som et vesentlig kontraktsbrudd, 
som gir avlysningsmulighet. 

• Oppgjør sendes mandag etter konsert på epost. 
 
6. Sikkerhet 
 
Dersom leietaker eller noen leietaker har hyret inn skal utføre handlinger som innvirker på 
publikumssikkerhet, skal dette godkjennes av (xxx arrangør) på forhånd.  
 
Leietaker er ansvarlig for at brannforskrifter er etterfulgt under prøver. Produksjonsansvarlig vil 
kontrollsjekke dette og utbedre eventuelle mangler. Leietaker er ansvarlig for at sceneteknisk 
utstyr brukes etter gjeldende forskrifter og at sceneteknikere har godkjent utdanning. Dersom noe 
blir ødelagt av crew, artist eller andre som leietaker star ansvarlig for, skal dette erstattes av 
leietaker. 
 
7. Forsikring 
 
Leietaker eller noen leietaker har hyret inn, med reisefølge og besetning er ansvarlig for å ha 
forsikret eget utstyr og egen person. Artisten har blant annet selv ansvar for eget utstyr såfremt 
skaden ikke skyldes grov uaktsomhet fra Arrangør 
 
8. Erstatning 
 
Leietaker er ansvarlig for skade av (xxx arrangørs) (eventuelt av (xxx arrangørs) innleide) utstyr 
ved uvettig/ukyndig bruk. Leietaker er ansvarlig ovenfor krav/skader fra/på tredjepart som er et 
resultat av artistens og/eller dens representanters grove uaktsomhet. 
 
9. Force Majeure 
 
Kontrakten kan kanselleres ved Force Majeure. 
Force majeure er uforutsette hendelser som skjer utenfor noen av partenes kontroll, som 

1. gjør iscenesettelsen av ytelsen eller festivalen umulig og / eller 
2. anses av enten lokale myndigheter, som politi eller brannvesen alene eller i samråd med 

arrangøren å presentere en fare for publikum, arbeidere eller artister dersom festivalen 
skulle fortsette. 

 



10. Avlysning  
 
Leietaker kan ikke avlyse konserten uten gyldig grunn. Eksempler på gyldig grunn er: 
svangerskap med dokumentasjon på at man ikke er i stand til å gjennomføre opptreden, 
uforutsett sykdom med legeattest som dokumenterer at man ikke er i stand til å gjennomføre 
opptreden, dødsfall nærstående famille.  
 
Dersom konserten flyttes til ny dato på (xxx arrangør), flyttes også kostnadene til den nye 
datoens avregning. 
 
Dersom konserten flytes til et annet sted skal (xxx arrangørs) andel tilsvare kostnadene ved 
gjennomført konsert. 
 
11. Mislighold  
 
Dersom konserten må avlyses pga vesentlig mislighold fra leietakers side, kan denne bli 
erstatningsansvarlig for det direkte og dokumenterte økonomiske tapet arrangøren måtte lide.  
 
Den parten som påberoper seg gyldig grunn for avlysning, skal dokumentere forholdet. 
 
13. Taushetsplikt 
 
Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av avtalen. Alt som 
står i denne avtalen er konfidensielt og skal ikke deles med en tredjepart. I henhold til norsk rett 
er brudd på taushetsplikten ansett som vesentlig kontraktsbrudd. I den grad slik informasjon skal 
tilflyte tredjemenn skal dette klareres på forhånd. 
 
14. Tvister 
 
Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem 
skal saken tas opp for alminnelige domstoler med verneting der arrangementet finner sted i 
henhold til kontrakten, og skal behandles etter norsk rett. 
 
15. Kontaktpersoner: 
 

• (xxx arrangør) har følgende kontaktinfo: 
 
Adresse, telefon, mail, evt. Åpningstider kontor 

 
• For tider, publikumshåndtering, scenerommets beskaffenhet, backstagesupply: 

Kontaktperson, telefonnummer, epost 
 

• For sceneteknikk, arrangementsteknisk ansvarlig: 
Kontaktperson, telefonnummer, epost  

 
16. Signatur: 
 

• Alle sider av kontrakten er lest og forstått. Undertegnede aksepterer alle vilkår i 
kontrakten og dens vedlegg. Kontraktsvilkårene kan ikke endres uten at det avtales 
skriftlig med (xxx arrangør). 
 

 
Oslo, den  
 
________________                                         __________________             
(xxx arrangør)                                                  (leietaker) 


