KRISTIANSTADS TEATER – Taxor 2020
• I grundhyran ingår el, värme och städning. Hyran för föreställningar och sammanträden inkluderar en ansvarig tekniker, en brandvakt och
två publikvaktmästare 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 som får kommunalt bidrag
Taxa 2 Kommunala förvaltningar och utomkommunala föreningar
Taxa 3 Övriga
Timdebitering för personal
Moms tillkommer
Tekniker ‐ Taxa 1 och 2
Tekniker ‐ Taxa 3
Vaktmästare/publikvärd

370 kr /tim
500 kr /tim
300 kr /tim

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

Taxa 1
4 900 kr
5 210 kr

Hyrestaxa för utrustning som inte ingår i grundhyran
Storbildsprojektor
Trådlös mikrofonteknik/headset/enhet
Ljusbord, ljudmixer/enhet

1 500 kr /dag
200 kr /dag
100 kr /dag

Taxa 2
6 125 kr
6 335 kr

Taxa 3
12 025 kr
13 075 kr

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

5 225 kr
5 750 kr

6 725 kr
7 250 kr

11 625 kr
12 150 kr

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

8 670 kr
9 195 kr

11 170 kr
11 695 kr

16 545 kr
17 070 kr

1 400 kr

1 400 kr

1 400 kr

750 kr

750 kr

1 400 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Sluten tillställning
Mindre grupper max 50 personer.
Tillkommer kostnad för personal och utrustning enligt teaterns taxa. Minst en
tekniker.
Repetitioner eller annan uthyrning (personalkostnad tillkommer)
Måndag–söndag

Tivoliscenen
Tillkommer personal‐ och utrustningskostnad enligt teaterns taxa. Kontakta scenchefen för pris.

