
Koncert-Kontrakto
Inter la Artisto / Bando reprezentita de :
Nomo de la artisto/bando!:
Nomo de la reprezentanto!:
Kompleta adreso!:

Telefono!:
Retadreso!:

kaj la Organizanto!: 
Nomo de la organizo!:
Nomo de la aranĝo (koncerto, festivalo, kongreso…)!:
Nomo de la reprezentanto!:
Kompleta adreso!:

Telefono!:
Retadreso : 

Estas interkonsentitaj jenaj kondiĉoj : 

1) Alveno

La Organizantoj  akceptos la muzikistojn en la flughaveno /stacidomo de
………………………………………………………………….
La ……………………….……. je la ………………………  .

La muzikistoj de  ………………….………………….. 
estos akceptitaj en la koncertejo de ……………………………………
je la (horo) ………………  la (dato) ………………….. La preciza horo  de la alveno devos 
esti difinita minimume 15 tagojn antaŭ la koncerto. 

Koncerto en la koncertejo  

a) La muzikistoj devos instaliĝi kaj fari la sonprovojn por la koncerto (dato kaj horo)
……………………………………………

b) La spektaklo startos je la ………………………………..horo precize.

2) Gastigado

La muzikistoj estos gastigitaj ĉe : (adreso)………………………………………………..
Dum  X noktoj!:…………………….



Nomoj de la muzikistoj kaj funkcioj :

*Forprenu au aldonu nomojn de muzikistoj lau tiuj kiuj definitive alvenos.
La bando ricevos manĝojn X la nombro de muzikistoj (......) = entute .........................manĝojn. 
Precizigi pri kiuj manĝoj temas (matenmaĝo, tagmanĝo, vespermanĝo, povas esti ĉiuj el la 3)

 3) La Organizantoj provizos por la spektaklo de la artistoj: 

- taŭgan sonsistemon kun sufiĉaj mikrofonoj laux interkonsento (teknika slipo) 

- lumĵetilojn  

4) Financoj:

La artisto ricevos de la organizantoj ………………….. …..¤ kiel repagon de la vojaĝkostoj 

La artisto ricevos de la organizantoj ……………………….¤ kiel honorario

5) La artisto  resendos kun tiu ĉi kontrakto subskribita:

- Teknikan slipon (Listo de eventualaj kromaj teknikaj bezonoj!: mikrofonoj, efektiloj, specifaj 
bezonoj, helpantoj, ktp.).

- Planon de la lokigo sursceneje.

- Lumefektojn bezonatajn (tipo, kvanto, lokigo, koloroj, ktp.).

- Prezentdokumenton kaj …… fotojn 

La du partneroj interkonsentas pri la kondiĉoj kaj promesas respekti ambaŭflanke ĉiujn 
punktojn difinitajn en ĉi tiu koncert-kontrakto.

Ĉi tiu kontrakto konsistas el 3 (tri) paĝoj.

Farita en ………………. la …………………. en 2 (du) ekzempleroj.

Nome de la artisto/bando Nome de la organizanto
Legite kaj aprobite Legite kaj aprobite
Subskribo /stampo Subskribo / stampo



*Rimarkoj :
Du el la Kontraktoj subskribitaj, aliĝiloj plenigitaj, petataj dokumentoj (plano, teknikaĵoj, ktp) 
kaj fotoj sendendas al la respondeculo de la arta programo de la aranĝo (koncerto, kongreso, 
festivalo, ktp…: 

Nomo!:…….
Adreso!:……. 
Tel: ……………………………, Faks: ……………………, retadreso : ………........................

La artisto devos kunporti la kontrakton  kaj prezenti ĝin che la akceptejo tuj post la alveno por 
ricevi la Ŝildinsignojn de la aranĝo (paspermesilo).


