SOMERON SEURAKUNNASSA PIDETTÄVIEN KONSERTTIEN JA
MUSIIKKITILAISUUKSIEN KONSERTTISOPIMUS
Konserteista sekä muista musiikkitilaisuuksista on sovittava Someron seurakunnan
kanttoreiden kanssa, joilla on KJ 14:2 mukaan velvollisuus esitellä kirkkoon tarjotut
konsertit kirkkoherralle. Konsertista laaditaan sopimus kahtena kappaleena, joista
toinen palautetaan konsertin järjestäjän allekirjoittamana Someron seurakuntaan
(os. Härkäläntie 1, 31400 Somero) vähintään kaksi viikkoa ennen konserttia ja toinen
kappale jää konsertin järjestäjälle. Jos konsertti peruuntuu, siitä on ilmoitettava
välittömästi Someron seurakunnalle.
1. Jos konsertti pidetään kirkossa, konsertin sisällön ja tyylin tulee soveltua
kirkkotilaan.
2. Konserteissa tai muissa tilaisuuksissa esitettävä musiikki ei saa olla ristiriidassa
kirkon opin tai sen toiminnan kanssa.
A. SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMÄ KONSERTTI
1. Jos Someron seurakunta on konsertin järjestäjä, tiloista ei peritä vuokraa.
Seurakunta vastaa tällöin Teostoon tehtävästä ilmoituksesta ja mahdollisista
maksuista.
2. Seurakunnan järjestämä konsertti tai musiikkitilaisuus voi olla ilmainen,
pääsymaksullinen tai tuloja voidaan kerätä ohjelmatuloilla, joiden jakautumisesta
seurakunnan ja esiintyjän kesken sovitaan erillisellä sopimuksella.
B. MUIDEN JÄRJESTÄMÄ KONSERTTI
3. Konsertin järjestäjä vuokraa tilat konserttia varten. Konsertissa tulee olla lippu tai
käsiohjelma, mikä on yhtä kuin henkilökohtainen lippu. Vuokra on 20 % lippu/ohjelmatuloista, kuitenkin vähintään seuraavien taksojen mukainen (hinnat
sisältävät alv:n):
Seurakuntakeskus:

Someron kirkko
Someron seurakuntatalo

Sali 1
Sali 2
Sali 1 + 2
300 €
140 €

175 €
140 €
235 €

Somerniemen seurakuntatalo
Kirkko

140 €
200 €

4. Jos konsertti on ilmaiskonsertti ja järjestäjä ei saa konsertista tuloja, vuokrasta
voidaan luopua. Tällöin kerätään kolehti seurakunnan määräämään tarkoitukseen.
5. Konsertista perittävä vuokra voidaan sopia korvattavaksi esiintymisellä
seurakunnan järjestämässä tilaisuudessa.
Tilitysvaihtoehdot:
A) Tilitys tapahtuu heti konsertin päätyttyä seurakunnan työntekijälle. Tilityksen
yhteydessä täytetään konsertin vuokratilityskaavake kahtena kappaleena,
joista toinen jää Someron seurakunnalle ja toinen kuittina konsertin
järjestäjälle. Vuokratilityskaavakkeen allekirjoittavat konsertin esiintyjä ja
Someron seurakunnan edustajana seurakunnan työntekijä.
B) Konsertin järjestäjä vastaa lipunmyynnistä ja ilmoittaa konsertin jälkeen
Someron seurakunnalle ennakkoon ja paikan päällä myytyjen lippujen ja
ilmaislippujen määrän, hinnan, ja konserttituoton. Ilmoitus varmennetaan
konsertin järjestäjän puolesta yhden henkilön allekirjoituksella. Seurakunta
laskuttaa myöhemmin konsertin järjestäjää tilavuokrasta ja seuraa, että
järjestäjän ilmoittama lippujen määrä ja konserttiin osallistuneiden määrä
vastaavat toisiaan.
YLEISTÄ MUIDEN KUIN SOMERON SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMISTÄ KONSERTEISTA
-Tilavuokra sisältää sähkön, lämmön, veden, siivouksen, suntion tehtäviin kuuluvat
palvelukset ja aputilojen käytön.
- Konsertin järjestäjä hoitaa ilmoittelun.
- Konsertin järjestäjä vastaa konsertin turvallisuudesta ja järjestyksen pidosta.
- Konsertin järjestäjän tulee lähettää hyvissä ajoin ennen konserttia
konserttiohjelma sekä ilmoittaa konsertin lippujen/käsiohjelman hinta Someron
seurakunnalle. Konserttisopimus lähetetään konsertin järjestäjälle Someron
seurakunnan hyväksyttyä konserttiohjelman.
- Someron seurakuntaan voi lähettää 5 julistetta (max. A4 kokoista), jotka
seurakunnan toimesta laitetaan seurakunnan ilmoitustauluille. Lisäjulisteiden

levittämisestä konsertin järjestäjä vastaa itse.
- Konsertin järjestäjä voi tarjota konserttipuffia Somerolehdelle.
- Seurakunta päättää, mistä konserteista se ilmoittaa kirkollisissa ilmoituksissa
Somerolehdessä, seurakunnan internet sivustolla ja sosiaalisessa mediassa.
- Konsertin järjestäjä hoitaa käsiohjelman monistamisen.
- Konsertin järjestäjä hoitaa lippujen/käsiohjelman myynnin seurakunnan
työntekijän valvonnassa. Paikan päällä tapahtuva myynti alkaa tunti ennen
konsertin alkua.
- Konsertin järjestäjä vastaa Teostoon tehtävästä ilmoituksesta ja mahdollisista
maksuista.
- Harjoitusajoista sovitaan kanttorin kanssa puh. 044-721 4021 tai 044-721 4022.

Konserttisopimus:
Konserttipäivä ja kellonaika: _________________________________________
Konsertin nimi, miten ilmoitetaan seurakunnan ilmoituksissa:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Esiintyjä: ________________________________________________________
________________________________________________________________
Lipun/käsiohjelman hinta: ______ €/aikuinen
Lipun/käsiohjelman hinta: ______€/lapsi alle ___vuotta
Ohjelmatulojen jako Someron seurakunnan ja esiintyjän välillä Someron
seurakunnan järjestämässä konsertissa:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Konsertista perittävä vuokra:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Paikka ja aika:
Somero: ___ /___ /20___

Paikka ja aika:
_______________ ____ /___ / 20___

Allekirjoitukset:
_____________________

_____________________
Konsertin järjestäjä

