Talva yvir samsýning fyri nótaskriving pr.1.1.2021
Slag Arbeiðsuppgáva:

Eindar
prísur

+12,5%
feriup.

+15%
eftirløn

Min.
tímat.

Minsta
gjald

+12,5%
feriup.

+15%
eftirløn

Vikuskiftis og
náttarviðbót

Viðmerkingar

A

Nótaskriving - Tímasatsur:
pr. byrjaðan tíma
Alt nótaskrivingararbeiðið verður avroknað eftir tímasatsi, og umfatar m.a.:
Frá talgilt (Finale, Sibelius o.l.) til PDF ella pappír.
Frá pappír ella PDF til talgilt (Finale, Sibelius o.l.).
Tilrættislegging (Layout) av partituri, og stemmum.
Rættlestur, bogastrok, tillaging til blaðing o.l..
Innskriving av teksti í partitur.
Samskifti (tlf., SMS, teldupost, messenger o.s.fr.).

500,00

562,50

3

1.500,00 1.687,50

+50%

B

Tónlistarlig tilrættislegging/viðgerð - Tímasatsur:
A +50%
pr. byrjaðan tíma
Øll tónlistarlig tilrættislegging verður avroknað eftir tímasatsi, og umfatar m.a.:
Instrumentering, transskribering, klaverreduktión o.s.fr.
Frá MIDI, XML, til (Finale, Sibelius o.l.), PDF ella pappír
Frá MP3, AIFF, WAV o.l. til talgilt (Finale, Sibelius o.l.), PDF ella pappír
Samskifti (tlf., SMS, teldupost, messenger o.s.fr.).

750,00

843,75

3

2.250,00 2.531,25

+50%

C

Nótaskriving - Tímasatsur:
pr. byrjaðan tíma
fyritreytir sum: A+15%

575,00

661,25

3

1.725,00

1.983,75

+50%

Tímasatsur fyri
sjálvstendig
vinnurekandi við V-talið

D

Tónlistarlig tilrættislegging - Tímasatsur:
pr. byrjaðan tíma
fyritreytir sum: B+15%

862,50

991,88

3

2.975,63

2.975,63

+50%

Tímasatsur fyri
sjálvstendig
vinnurekandi við V-talið

Tímasatsurin er tillagaður við atlitið til danskar sáttmálar á líknandi økjum, og síðani rundaði niður til næsta
runda tal (500 í staðin fyri 538). G.G. at tølini eru minimum takstir.
Vikuskiftis og náttarviðbót = 50% afturat vanliga tariﬃnum
Náttarviðbót verður løgd afturat av arbeiðið sum skal gerast aftaná kl 17.00 og áðrenn 08.00
Vikuskiftisviðbót verður løgd afturat avrokning fyri arbeiðið sum skal gerast millum fríggjadag kl. 17.00 og mánadag
kl. 08.00
Náttar og vikuskiftisvibøturnar kunnu ikki leggjast omaná hvørja aðra, t.v.s bert onnur er galdandi um ferðina.
Til ber at geva avsláttur upp á 10% við arbeiðsuppgávur sum taka 100 tímar ella meira.
Møguligar ferðaútreiðslur verða avroknaðar eftur avtalu.
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