
Kære Arrangør!

Denne tillægskontrakt er udfærdiget med det ene formål, at vi sammen kan gøre dit arrangement så godt og fuldendt som 
muligt. Vi har udarbejdet den på grundlag af mindre gode erfaringer, vi gennem tiden har gjort os. Vi håber på din forståelse, 
og vil gerne høre fra dig så hurtigt som muligt, såfremt nogle af punkterne ikke kan overholdes.

§1. Scene
 Der skal forefindes en fast og stabil scene til Kim & Hallo alene på minimum 7 m bred x 6 m dyb med plads ved begge sider til opstilling af   
 højtalere. Frihøjde fra scenens øverste bagkant skal være min. 3,8 m. i scenens bredde, af hensyn til lysopsætningen.
 
 Scenen skal være disponibel for orkestret mindst 3,5 time før det i kontrakten anførte tidspunk for optræden eller færdig opstillingstidspunkt. Skal  
 scenen deles med andre optrædende, skal der være så god plads, at det ikke nødvendiggør flytning af Kim & Hallo’s opstilling mellem deres
 spillesæt.

§2. Strøm
 Der skal forefindes mindst en af nedenstående kombinationer vedr. strøm:
 •  1 stk. kraftstik med 1 x 32 amp. (EU stik)
 •  2 stk. uafhængig af hinanden kraftstik med 3 faser og nul på min. 3 x 16 amp., (EU stik) 
 
 Ovennævnte stik skal forefindes inden for en afstand af 20 meter fra scenen, på en sikringsgruppe der ikke skal forsyne andet og uden spæn- 
 dingsfald.

§3. Omklædningsrum
 Der skal stilles et opvarmet og aflåseligt omklædningsrum med minimum 6 siddepladser til rådighed for orkestret og deres egendele. Gerne med  
 håndvask og spejl.

§4. Ankomsttidspunkt
 Kim & Hallo ankommer ca. 3.5 timer før det i kontrakten anførte tidspunk for optræden, hvis ikke andet er aftalt.

§5. Lydprøver
 Der kan forkomme lydprøve ca. 1 - 2 time før arrangementets starrttidspunkt (varighed ca. 15 - 30 min.)

§6. Trådløst udstyr
 Kim & Hallo bruger trådløst udstyr. I alt 8 kanaler. Der må ikke bruges andet trådløst udstyr i nærheden, der kan konflikte med bandets udstyr. For  
 mere info om frekvenser, kontakt orkestret ved ankomst.

§7. Sikkerhed for udøvende og grej
 Det er arrangørens opgave af fjerne evt. stærkt berusede eller voldelige personer, hvis de udgør en fare for musikerne/medhjælperne eller for  
 ødelæggelse af køretøjer, scene, instrumenter og anlæg.
 
 Ved udendørs arrangementer, hvor scenen ikke er fuldt afdækket for regn, vil Kim & Hallos optræden blive afbrudt, såfremt der er fare for beska- 
 digelse af instrumenter og anlæg. I sådanne tilfælde er hele kontraktbeløbet stadig til udbetaling.

fortsættes på næste side!

Tillægskontrakt/nyttige oplysninger
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Tilhører kontrakt nr:

Arrangements dato: 



§8. Forplejning
 Der er IKKE de store krav til forplejning. Et måltid mad eller sandwichs, evt. lidt frugt, kaffe, samt en kasse blandet øl/vand vil gøre lykke.

§9. Salg af merchandise
 Kim & Hallo forbeholder sig ret til, i størrer lokaler, at opstille en fanbod til slag af merchandise og CD’er. 

§10. Betaling
 Hvis ikke andet er anført i kontrakten, SKAL hele honoraret inkl. moms af provision udbetales til Kim & Hallo umiddelbart efter deres optræden,  
 mod modtagelse af korrekt udfyldt lønseddel. Alternativt kan dette beløb overføres til nedenstående konto senest førstkommende hverdag efter  
 arrangementet.

 Bank: Sparekassen Balling
 Reg. nr.: 9312 Konto nr.: 0000075094
 IBAN-Kontonummer DK7193120000075094
 BIC-kode BALLDK21

 Arrangøren er selv ansvarlig for, at indhente lønseddel indeholdende CPR./CVR., samt fordeling af honoraret.

Vi glæder os til en god fest!

Ovennævnte tiltrædes hermed:

Dato: ____________________        Underskrift: ____________________________________________________________

Ved offentlige arrangementer udfyld venligst nedenstående!
- så vi også kan reklamere for dit arrangement!

Ønsker du, at vi hjælper med at reklamere for arrangementet på vores hjemmeside? 
- så send os en mail, i god tid inden arrangementet med din/Jeres annonce, samt evt. flere oplysninger til: kim@kimoghallo.dk

Vi deler gerne din begivenhed vedr. arrangenementet på vores facebook side, blot du giver os besked herom.
Vores facebook sider er: http://facebook.com/kimoghallo

Billetsalg (afkryds/udfyld)
      Ingen billetsalg

      Billetsalg start dato: _______________  Tlf.: ______________________  Sted/person: ______________________________________

      Evt. webadresse til onlinesalg af billeter: ___________________________________________________________________________

      Evt. webadresse til mere information om arrangementet: ________________________________________________________________

Presse
Opdateret pressemeddelelser, billeder og logoer kan hentes på http://kimoghallo.dk/presse
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