Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2022
Fastställd av kommunfullmäktige 2021-12-14 att gälla från 2022-01-01
Angivna taxor och avgifter är i de flesta fall momsbefriade. I de fall moms tillkommer anges avgiften inklusive moms.

Kristianstads teater

• I grundhyran ingår el, värme och städning. Hyran för föreställningar och sammanträden inkluderar en ansvarig tekniker, en brandvakt och
två publikvärdar en timme före, under och en timme efter. All övrig tid debiteras. Vid flera föreställningar samma dag lämnas rabatt med 50 %
på utrustning som ej ingår i grundhyra.
• Avbokning ska ske senast 60 dagar före arrangemanget, i annat fall debiteras 50 % av grundhyran intill 1 månad före arrangemanget.
Därefter uttages full grundhyra och personalkostnad.
• Rabatter lämnas till arrangör då teatern används för samma produktion mer än fem föreställningar i anslutning till varandra. Rabatt lämnas
då från och med sjätte föreställningen med 500 kr på grundhyran per föreställning. Vid flera arrangemang i anslutning till varandra lämnas
rabatt också på hyra av utrustning.
Taxa 1 Kulturföreningar/kulturaktörer med kommunalt bidrag
Taxa 2 Kommunala förvaltningar och utomkommunala föreningar
Taxa 3 Övriga

Timdebitering för personal
Scentekniker - Taxa 1 och 2
Scentekniker - Taxa 3
Publikvärd/garderobiär

462 kr /tim
625 kr /tim
375 kr /tim

Hyrestaxa för utrustning som inte ingår i grundhyran
Storbildsprojektor
Trådlös mikrofonmygga
Ljusbord
Ljudmixer

1 875 kr
250 kr
125 kr
125 kr

/dag
/dag
/dag
/dag

OBS! Om sammanträde eller föreställning påbörjas före kl. 19.00 fredag och avslutas efter kl. 19.00 samma dag uttages den högre taxan.

Teater, revy, dans eller annan föreställning per föreställning

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Måndag–fredag fram till kl. 19.00
Fredag efter kl. 19.00 samt lördag, söndag, helg

4 900 kr
5 210 kr

6 125 kr
6 335 kr

12 025 kr
13 075 kr

5 225 kr
5 750 kr

7 734 kr
8 338 kr

13 369 kr
13 973 kr

8 670 kr
9 195 kr

12 846 kr
13 449 kr

19 027 kr
19 631 kr

1 400 kr

1 610 kr

1 610 kr

750 kr

750 kr

1 400 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

200 kr

200 kr

200 kr

Halvdagssammanträde upp till 4 timmar
1 storbildsprojektor, 3 headset, 2 handmickar, ljusbord, ljudmixer ingår i hyran.
Måndag–fredag fram till kl. 19.00
Fredag efter kl 19.00 samt lördag, söndag, helg

Heldagssammanträde 4-8 timmar
1 storbildsprojektor, 3 headset, 2 handmickar, ljusbord, ljudmixer ingår i hyran.
Måndag–fredag
Lördag, söndag, helg

Sluten tillställning
Mindre grupper max 50 personer. Tillkommer kostnad för personal och
utrustning enligt teaterns taxa. Minst en scentekniker.

Repetitioner och byggdag (personalkostnad tillkommer)
Måndag–söndag

Tivoliscenen
Grundhyra föreställning. Tillkommer personal- och uthyrningskostnad enligt
teaterns taxa.
Grundhyra repetition, endast scenyta. Inre ytor ingår ej. Tillkommer personal- och
uthyrningskostnad enligt teaterns taxa.
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