
        

Q&A for artister i forbindelse med coronavirus 
  

Jobs aflyst pga. myndighedskrav 

Aflyses et job på baggrund af en myndighedsbeslutning, vil der som udgangspunkt være tale om force 

majeure, hvis aflysningen ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse. Det vil i hvert fald være tilfældet, 

hvis kontrakten blev indgået på et tidspunkt, hvor corona-smitten ikke var nået til det pågældende område. 

Var smitterisikoen derimod kendt i det givne territorium ved indgåelsen, vil det være svært at statuere 

force majeure. 

Force majeure betyder at man ikke kan drages til ansvar for ikke at opfylde sine forpligtelser. Konkret skal 

arrangøren altså ikke betale for det job, der ikke bliver til noget, og den artist, der ikke møder op til et job, 

er omvendt ikke ansvarlig for arrangørens tab. Force majeure stiller parterne som om, at forpligtelsen ikke 

var gældende. Man kan altså hverken kræve sit honorar eller erstatning – hverken som arrangør eller som 

artist uanset, hvem der rammes af force majeure. 

Folketinget har gennemført hastelovgivning, som gør det muligt at forbyde arrangementer med mere end 

100 deltagere fra d. 17. marts. Et sådant forbud vil i mange tilfælde have karakter af force majeure for 

allerede indgåede kontrakter, men fremadrettet kan risikoen for forbud ikke siges at være uforudsigelig, så 

parterne vil skulle forholde sig til smitterisikoen og vil næppe være ansvarsfrie. 

Bliver du nødt til at aflyse fordi du er sat i karantæne, vil der være tale om force majeure, hvis du ikke 

kunne forudse risikoen for at blive sat i karantæne ved indgåelsen af kontrakten, men det er dit ansvar at 

gøre arrangøren opmærksom på situationen. 

Ved kontrakter mellem parter fra forskellige lande, hvor myndighederne har forskellige anbefalinger, vil 

den juridiske vurdering formentlig følge myndighederne i det land, hvis lovgivning finder anvendelse på 

aftalen. 

 

Jobs aflyst før myndighedskrav eller hvor aflysningen går længere end myndighedernes 

anbefaling 

Tidligere anbefalede de danske myndigheder, at alle arrangementer med mere end 1000 deltagere aflyses i 

marts. Så længe den anbefaling gælder, skal både artisten og arrangøren forholde sig til smitterisikoen, 

men udgangspunktet er, at indgåede aftaler står ved magt. Det vil bero på en konkret vurdering, om der 

kan være tale om force majeure. Er aflysningen sket før regeringens anbefaling, skal der meget til at rokke 

ved indgåede aftaler. 

Flere arrangører er gået længere end myndighedernes anbefaling ved fx at aflyse arrangementer med færre 

deltagere eller arrangementer langt ude i fremtiden. I sådanne situationer vil der ikke være tale om force 

majeure. 



Jobs aflyst pga. særlige forhold hos publikum 

Der kan være god grunde til at aflyse arrangementer målrettet et publikum, som er særlig sårbart i forhold 

til smitte, fx en koncert på et plejehjem. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det er ansvarsfrit af aflyse et 

sådant arrangement. Også her er det en konkret vurdering, om den forøgede smitterisiko var så 

uforudsigelig en omstændighed, at arrangøren ikke er nærmest til at bære risikoen for, at arrangementet 

må aflyses. 

 

Mit job, som jeg allerede har indgået kontrakt om, er aflyst. Det er arrangøren der har besluttet 

det 

Aflyser arrangøren pga. smitte blandt sit personale, er det dennes risiko, og der vil derfor ikke være tale om 

force majeure. Handler det om smitte i området, men har myndighederne ikke fastsat restriktioner, vil der 

heller ikke være tale om force majeure. Er aflysningen begrundet i dårligt salg eller lave forventninger til 

salget pga. virusudbrud, vil der heller ikke være tale om force majeure. 

 

Mit job, som jeg allerede har indgået kontrakt om, ønsker jeg selv at aflyse 

Ønsker du at aflyse, fordi du selv eller nogen i dit crew er smittet, vil det ikke kunne anses som en force 

majeure-situation, fordi du selv er nærmest til at bære risikoen for sygdom. 

Drejer det sig om at undgå smitte, vil det formentlig blive anset som force majeure, hvis arrangementet 

foregår et sted, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til pga. smittefare, hvis det vel at mærke ikke var 

kendt på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten. Du kan ikke nødvendigvis regne med, at arrangøren er 

bekendt med Udenrigsministeriets anbefalinger, så det er dit ansvar at påberåbe dig force majeure. 

Du vil til gengæld ikke kunne aflyse med henvisning til force majeure med baggrund i din egen vurdering af 

risikoen, hvis ikke myndighederne deler dine bekymringer. Ønsker du at aflyse pga. forøgede 

rejseomkostninger eller fordi, du forventer at tjene mindre på det pågældende job end oprindeligt planlagt, 

vil der heller ikke være tale om force majeure.  

 

Mit job, som jeg allerede har indgået kontrakt om, kan ikke gennemføres idet flyet/transporten 

er aflyst 

Selv om de lokale myndigheder ikke har fastsat restriktioner for det pågældende arrangement, kan der 

være tale om force majeure, hvis det er umuligt at komme frem, fx fordi flytrafikken til det pågældende 

område er indstillet, og der ikke kan findes alternative transportformer. Aflysning af en enkelt eller få 

flyafgange er til gengæld ikke nok til at udløse force majeure. 

 

Mit job, som jeg allerede har indgået kontrakt om, er aflyst af myndigheder (force majeure). 

Hvad med mine engagerede musikere?  

Er et arrangement gyldigt aflyst, fordi der foreligger force majeure, vil du også kunne gøre dette gældende 

overfor de musikere mv., som du har hyret til arrangementet. 



 

Håndtering af aflysninger, hvad gør jeg? 

Først og fremmest, selv om det kan være svært i disse ekstraordinære tider, skal man prøve at bevare roen 

og ikke handle overilet. Accepter derfor ikke en aflysning uden at få rådgivning. Og uanset hvem der har 

juraen på sin side, kan en forhandlingsløsning være bedre for såvel arrangør som artist. Et par konkrete 

anbefalinger: 

1. Overvej rækkevidden af aflysningen – uanset den aktuelle situations alvor behøver man ikke på 

nuværende tidspunkt at aflyse hele forårsturneen, start evt. med de første par jobs og se derfra 

løbende an 

2. Måske kan I enes om en delvis betaling, evt. kombineret med en udskydelse af jobbet mod betaling 

af restbeløbet til den tid 

3. Vær opmærksom på samspillet med de kompensationspakker, som gennemføres for at holde 

hånden under arrangører og kunstnere. Selv om der muligvis foreligger force majeure, kan disse 

pakker betyde, at der er bedre alternativer end en aflysning 

4. Vær opmærksom på, at situationen hele tiden ændrer sig og, at det var den rigtige løsning i går, 

måske ikke er det længere 

 

Fremadrettede kontrakter – hvad gør jeg? 

1. Forhold dig til, i hvilke situationer du kan leve med, at arrangøren aflyser 

• overvej om man i stedet for aflysningsret kan aftale at jobbet udskydes 

• husk at sikre dig ret til at aflyse musikere mv. hvis du selv får en aflysning eller til at ændre 

på aftalte datoer, hvis et job udskydes 

 

2. Forhold dig til, i hvilke situationer du selv ønsker at kunne aflyse 

• overvej om man i stedet for aflysningsret kan aftale at jobbet udskydes 

• husk at sikre dig samme ret til at aflyse/udskyde jobbet i forhold til musikere mv. 

• overvej om evt. forøgede transportomkostninger skal kunne væltes over på arrangøren 

eller føre til en genforhandling af prisen 

 

Forsikring 

Der vil som udgangspunkt ikke være forsikringer, som dækker dit indtægtstab eller ekstraomkostninger 

relateret til corona-virus. Har du tegnet en arrangementsforsikring kan det dog forholde sig anderledes. 

Hvis du er strandet i udlandet, er det desuden muligt, at din rejseforsikring dækker visse omkostninger. I 

begge tilfælde vil det dog afhænge af en konkret fortolkning af dine forsikringsbetingelser. 

Har du købt flybilletter og hotel til et job i udlandet som nu er blevet aflyst kan du som udgangspunkt ikke 

få udgiften refunderet, da det er flyselskab og hotel uvedkommende, at du ikke længere har grund til at 

rejse. Du kan dog være dækket af en afbestillingsforsikring, hvis du har det.  

 

    Dansk Artist Forbund, 17. marts 2020 


