Kære Tillidsfolk/formænd/-kvinder for Orkestre og Kor.
Det er ved at være tid til at indberette TV medvirken for 2017. Igen i år skal I sende
indberetningerne julie@performex.dk.
Fristen er den 1. februar 2018
Hvis jeres orkestre, kor eller ensembler har medvirket i TV i 2017, så har I ret til at få
del i de såkaldte kabelpenge - dog ikke hvis det drejer sig om nyhedsudsendelser eller
reklamer.
Hvis I har været i TV, skal I maile følgende:
1. en liste over dels faste og kontraktansatte musikere med cpr numre i 2017 samt en
liste over assistenter med cpr numre, der medvirkede på den specifikke produktion
2. Navn på produktionen
3. Gerne hvornår det blev sendt i TV
4. ALLE MEDVIRKENDES E-MAIL
5. Pga. den nye persondataforordning vil vi komme til at bede om samtlige musikeres
samtykke til, at vi må bruge deres data som f. eks cpr nummer og information om tvmedvirken. Det er nødvendigt at opbevare deres data for at vi kan og må udbetale
vederlag.
Hvordan vi skal modtage de enkelte samtykke-erklæringer ligger endnu ikke fast, men
I må gerne fortælle jeres medlemmer, at det vil ske. Og i den forbindelse håber vi det
er i orden at bede Jer om hjælp i et rimeligt omfang.
I må naturligvis gerne gøre jeres kolleger opmærksomme på, at hvis de i andre
sammenhænge har medvirket i TV, er det deres eget ansvar at indberette sig og
indsende kontrakter, lønsedler…
Se evt. www.performex.dk.
Tøv ikke med at ringe eller maile hvis I har spørgsmål. Mit direkte nr. her i DMF er 35
240 212. Jeg er her dog ikke hver dag, så send gerne en mail med telefonnummer, så
ringer jeg tilbage. I kan også kontakte Iben Lehnert på iben@performex.dk eller 35
240 267.

Med Venlig Hilsen
Julie Borgwardt-Stampe
Performex
(Skriv en mail fremfor at ringe.
Jeg er på DMF en dag om ugen).
.....................................................
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