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.

Fritids- och idrottsanläggningar
Båtverksamhet
Båtplats i småbåtshamnen Åhus
1 maj–31 oktober
Bredd i meter
< 3,0 m
3,7 m
4,4 m
5,1 m
>5,1 m
Sanktionsavgift 1 november–30 april
Kö till båtplats

3 522 kr
4 514 kr
5 168 kr
6 749 kr
8 460 kr
1 006 kr
316 kr

/säsong
/säsong
/säsong
/säsong
/säsong
/vecka
/år

Vinteruppläggningsplats
Längd i meter
Båt < 8,0 m
Båt > 8,0 m

1 194 kr /säsong
1 941 kr /säsong

Inomhusanläggningar

Bordtennishall

Spängerskolan, Tollarps sporthall och Sånnaskolan
Arrangemang seniorer
Match seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar
Match utomkommunala föreningar

95 kr
95 kr
60 kr
40 kr
81 kr
190 kr
316 kr
316 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

210 kr
210 kr
130 kr
65 kr
161 kr
380 kr
569 kr
569 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

300 kr
190 kr
85 kr
219 kr
506 kr
759 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

Liviushallen
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar

300 kr
190 kr
85 kr
219 kr
506 kr
759 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
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Bordtennishall - arena
Kristianstad Arena
Arrangemang seniorer
Match seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar
Match utomkommunala föreningar

Friidrottshall
Liviushallen
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar

Gymnastikhall

Idrottsarena enskilda hallar
Kristianstad Arena A-hallen, E1-hallen, E2-hallen, Kristianstads ishall, Kristianstads fotbollsarena
Arrangemang seniorer
330 kr /tim
Tävlingsmatch seniorer. Se bilaga "Publikmängd"
2 000 kr /tillfälle
Träningsmatch seniorer
990 kr /tillfälle
Match/arrangemang ungdomar
190 kr /tim
Träning kommunens föreningar
85 kr /tim
Träning övriga i kommunen
219 kr /tim
Träning utomkommunala kunder
506 kr /tim
Arrangemang utomkommunala föreningar
759 kr /tim
Träningsmatch utomkommunala föreningar
2 277 kr /tillfälle

Idrottsarena kombinerade hallar
Kristianstad Arena E1- och E2-hallen tillsammans
Arrangemang seniorer
Tävlingsmatch seniorer. Se bilaga "Publikmängd"
Träningsmatch seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar
Träningsmatch utomkommunala föreningar

660 kr
2 000 kr
1 980 kr
380 kr
170 kr
438 kr
1 012 kr
1 518 kr
4 554 kr

/tim
/tillfälle
/tillfälle
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tillfälle

Idrottshall liten
Degeberga brandstation, Degebergaskolans lilla hall, Everöds skola, Färlövs skola, Kristianstad Arena B-hallen, C-hallen, Köpinge skola,
Parkskolan, Talldalskolan, Tollarp skola, Villaskolan, Öllsjöskolan
Träning kommunens föreningar
40 kr /tim
Träning övriga i kommunen
81 kr /tim
Träning utomkommunala kunder
190 kr /tim

Idrottshall mellan
Centralskolan, Kristianstad Arena B- och C-hallen tillsammans, Kulltorpskolan, Linderöds skola, Norretullskolan, Wendesgymnasiet och
Österänggymnasiets mellanstora hall
Arrangemang seniorer
125 kr /tim
Match seniorer
125 kr /tim
Match/arrangemang ungdomar
80 kr /tim
Träning kommunens föreningar
50 kr /tim
Träning övriga i kommunen
104 kr /tim
Träning utomkommunala kunder
253 kr /tim
Arrangemang utomkommunala föreningar
380 kr /tim
Match utomkommunala föreningar
380 kr /tim

Idrottshall stor

Degebergaskolans stora hall, Fjälkinge skola, Fröknegårdsskolan, Hammars skola, Kristianstad Arena D-hallen, Lingenässkolan,
Liviushallen, Nosabyskolan, Slättängsskolan, Spängerskolan, Sånnaskolan A-hall, B-hall och C-hall, Tollarps sporthall, Väskolan,
Önnestads skola, Österänggymnasiets stora hall
Arrangemang seniorer
300 kr /tim
Match seniorer
900 kr /tillfälle
Match/arrangemang ungdomar
190 kr /tim
Träning kommunens föreningar
85 kr /tim
Träning övriga i kommunen
219 kr /tim
506 kr /tim
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar
759 kr /tim
Match utomkommunala föreningar
2 277 kr /tillfälle

Ishall
Allmänhetens åkning
Vuxen
Barn till och med 17 år
Hyra hjälm
Hyra skridskor
Slipning

46 kr
20 kr
12 kr
58 kr
58 kr

/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle

Kombohall 1
Kristianstad Arena spegelhall
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder

40 kr /tim
81 kr /tim
190 kr /tim

Kombohall 2
Kristianstad Arena boxningshall, bågskyttehall, kampsporthall 1 och kampsporthall 2
Träning kommunens föreningar
50 kr /tim
Träning övriga i kommunen
104 kr /tim
Träning utomkommunala kunder
253 kr /tim
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Kombohall 3
Kristianstad Arena bågskytte- och kampsporthall 1 tillsammans, boxnings- och spegelhall tillsammans, kampsporthall 1 och 2 tillsammans
Arrangemang seniorer
210 kr /tim
Match/arrangemang ungdomar
130 kr /tim
Träning kommunens föreningar
65 kr /tim
Träning övriga i kommunen
161 kr /tim
Träning utomkommunala kunder
380 kr /tim
Arrangemang utomkommunala föreningar
569 kr /tim

Kombohall 4
Kristianstad Arena bågskytte- och kampsporthall 1 och 2 tillsammans
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar

300 kr
190 kr
85 kr
219 kr
506 kr
759 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

125 kr
125 kr
80 kr
50 kr
104 kr
253 kr
380 kr
380 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

Utomhusanläggningar
Fotbollsplan liten
Näsby IP C-plan, Tollarps IP C-plan, Vilans IP C-plan
Arrangemang seniorer
Match seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar
Match utomkommunala föreningar

Fotbollsplan stor
Björkvallens IP A-plan, Näsby IP A- och B-plan, Tollarps IP A- och B-plan, Vilans IP A- och B-plan, Åhus IP A-, B- och C-plan
Arrangemang seniorer
300 kr /tim
Match seniorer
900 kr /tillfälle
Match/arrangemang ungdomar
190 kr /tim
Träning kommunens föreningar
85 kr /tim
Träning övriga i kommunen
219 kr /tim
Träning utomkommunala kunder
506 kr /tim
759 kr /tim
Arrangemang utomkommunala föreningar
Match utomkommunala föreningar
2 277 kr /tillfälle
Tränings friidrott, Åhus IP
11 000 kr /säsong
Arrangemang seniorer friidrott, Åhus IP
110 kr /tim
35 kr /tim
Arrangemang ungdomar friidrott, Åhus IP

Grusplan
Björkvallens IP, Tollarps IP
Arrangemang seniorer
Match seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala föreningar
Match utomkommunala föreningar

115 kr
345 kr
85 kr
85 kr
132 kr
506 kr
759 kr
2 277 kr

/tim
/tillfälle
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tillfälle

300 kr
900 kr
190 kr
85 kr
219 kr
506 kr
759 kr
2 277 kr
50 kr
104 kr
253 kr

/tim
/tillfälle
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tillfälle
/tim
/tim
/tim

Idrottsplats
Kristianstads arenaområde - Idrottsplatsen
Arrangemang senior
Match seniorer
Match/arrangemang ungdom
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala förening
Match utomkommunala föreningar
Träning kommunens föreningar löparbanor
Träning övriga i kommunen löparbanor
Träning utomkommunala kunder löparbanor
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Konstgräsplan - sommar 16/4–14/10
Kristianstads arenaområde konstgräsplan 1 och 2
Arrangemang seniorer
Match seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar

300 kr
900 kr
190 kr
85 kr
219 kr
506 kr
759 kr
2 277 kr

/tim
/tillfälle
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tillfälle

495 kr
495 kr
495 kr
250 kr
506 kr
759 kr
2 277 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tillfälle

Konstgräsplan - vinter 15/10–15/4
Kristianstads arenaområde konstgräsplan 1 och 2, Maxilandia konstgräsplan
Arrangemang seniorer
Match seniorer. 2-timmars bokning/tillfälle
Match/arrangemang ungdomar. 2-timmars bokning/tillfälle
Träning kommunens föreningar
Träning utomkommunala kunder
Arrangemang utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar

Konstgräsplan halv - vinter 15/10–15/4
Kristianstads arenaområde konstgräsplan 1 och 2, Maxilandia konstgräsplan
Träning kommunens föreningar
Träning utomkommunala kunder

125 kr /tim
253 kr /tim

Täppetstranden
Evenemang ideell förening
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang, bygg- och rivdag
Kommersiellt evenemang, tillgång till stranden finns för allmänheten, bygg- och
rivdag

2 200 kr
13 800 kr
23 000 kr
32 200 kr
41 500 kr
50 600 kr
2 875 kr

/dag
/dag
/2 dagar
/3 dagar
/4 dagar
/5 dagar eller fler
/dag

719 kr /dag

Övriga taxor
Företagsarrangemang
Samtliga anläggningar

Separat avtal tecknas för varje enskilt arrangemang.
Taxan bestäms utifrån förutsättningarna.

Öppet föreningsarrangemang
För kommunens barn och ungdomar - samtliga idrottsanläggningar
Ej fokus egna medlemmar (ex nattfotboll). Samverkansavtal tecknas med
förvaltningen.

0 kr

Logi
Grundavgift skolsalsövernattning per skola - kommunens föreningar
Grundavgift skolsalsövernattning per skola - övriga
Normalklassrum - kommunens föreningar
Normalklassrum - övriga
Grupprum - kommunens föreningar
Grupprum - övriga
Grundavgift idrottshall - kommunens föreningar
Grundavgift idrottshall - övriga
Idrottshall anpassad för 40 personer - kommunens föreningar
Idrottshall anpassad för 40 personer - övriga
Idrottshall anpassad för 70 personer - kommunens föreningar
Idrottshall anpassad för 70 personer - övriga
Idrottshall anpassad för 120 personer - kommunens föreningar
Idrottshall anpassad för 120 personer - övriga
Matsal - kommunens föreningar
Matsal - övriga

5 000 kr
8 625 kr
450 kr
776 kr
225 kr
391 kr
1 000 kr
1 725 kr
400 kr
690 kr
700 kr
1 208 kr
1 000 kr
1 725 kr
500 kr
863 kr

/tillfälle
/tillfälle
/natt
/natt
/natt
/natt
/tillfälle
/tillfälle
/dygn
/dygn
/dygn
/dygn
/dygn
/dygn
/dygn
/dygn

Lägerverksamhet
C4-lägret 9 dagar, deltagaravgift kommunens invånare
C4-lägret, tillägg deltagaravgift, boende i annan kommun
C4-lägret, syskonrabatt

650 kr /person
60% /person
10% /person

Kommunala lotterier
Avgift för ansökan av registreringslotterier

300 kr /5 år

Nyckel/korthantering samtliga utomhus- och inomhusanläggningar
Köp av nyckeltagg

110 kr /styck
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Badverksamhet
Tivolibadet
Dagsbiljett: Barn 0–2 år inkl. badblöja (endast i sällskap med vuxen)
Dagsbiljett: Barn 3–6 år (endast i sällskap med vuxen)
Dagsbiljett: Ungdom 7–17 år
Dagsbiljett: Vuxen
Gruppbiljett: 1–2 vuxna + minst 2 barn/ungdom

15 kr
15 kr
35 kr
81 kr
rabatt 10 %

/styck
/styck
/styck
/styck

12-kort: Barn 3–6 år bad
12-kort: Ungdom 7–17 år bad
12-kort: Vuxen bad
12-kort: Röd avgång måndag–fredag 06.00–12.00 bad
12-kort: Vattenträning, inkl. entré
Vattenträning, exkl. entré
Varmvattenbassäng, exkl. entré (0–17 år endast i sällskap med vuxen)

150 kr
350 kr
805 kr
627 kr
1 006 kr
29 kr
35 kr

/styck
/styck
/styck
/styck
/styck
/styck
/tim

Årskort: Barn 3–6 år
Årskort: Ungdom 7–17 år inkl. vattenträning
Årskort: Vuxen inkl. vattenträning

750 kr /styck
1 200 kr /styck
2 588 kr /styck

Babysim 8 lektioner
Barnsimskola/intensiv simskola 12 lektioner
Varmvattengympa 12 tillfällen
Hyra varmvattenbassäng kommunens föreningar
Hyra varmvattenbassäng övriga i kommunen
Hyra varmvattenbassäng utomkommunala kunder
Hyra bubbelpool kommunens föreningar
Hyra bubbelpool övriga i kommunen
Hyra bubbelpool utomkommunala kunder
Hyra barnbassäng kommunens föreningar
Hyra barnbassäng övriga i kommunen
Hyra barnbassäng utomkommunala kunder
Hyra djupdel i hopp- och lekbassängen kommunens föreningar
Hyra djupdel i hopp- och lekbassäng övriga i kommunen
Hyra djupdel i hopp- och lekbassäng utomkommunala kunder
Uppdragsutbildningar

949 kr
650 kr
949 kr
440 kr
759 kr
1 783 kr
330 kr
661 kr
1 553 kr
220 kr
443 kr
1 035 kr
44 kr
86 kr
213 kr
161 kr

/tim
/tim. Vid hyra över 300 h/år, 35 % rabatt
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/timme och deltagare

Friluftsbad
Barn 0–6 år endast i sällskap med vuxen
Ungdom 7–17 år
Vuxen från 18 år
Grupp: 1–2 vuxna + 2 ungdomar, extra ungdom 15 kr/ungdom
Säsongskort: Ungdom. Gäller på alla kommunala friluftsbad
Säsongskort: Vuxen. Gäller på alla kommunala friluftsbad
Säsongskort: Grupp 1–2 vuxna + max 2 ungdomar. Gäller på alla kommunala
friluftsbad
Sommarsimskola 15 lektioner (simskolekortet ger fri entré under
simskoleperioden)

Träning, arrangemang, tävling – samtliga badanläggningar

Fri entré
25 kr
40 kr
104 kr
330 kr
633 kr

/styck
/styck
/styck
/styck
/styck

932 kr /styck
385 kr /styck

Träning kommunens föreningar, banpris
Träning övriga i kommunen, banpris
Träning utomkommunala föreningar, banpris
Tävling/arrangemang, seniorer (minst 3 timmar)
Tävling/arrangemang, ungdom (minst 3 timmar)

11 kr
85 kr
190 kr
385 kr
205 kr
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/tim
/tim
/tim
/bassäng/tim
/bassäng/tim

Biblioteksverksamhet
Förseningsavgifter
Vanligt lån*
Fjärrlån
Tidskrifter
Dvd, spel
Maximal kostnad förseningsavgift
Spärrgräns
*Gäller ej barnmedia eller lån på barnkort

5 kr
5 kr
5 kr
5 kr
250 kr
200 kr

media/dag
media/dag
media/dag
media/dag
/återlämningstillfälle

Andra avgifter
Kopiering/utskrifter A4 svart/vit
Kopiering/utskrifter A4 färg
Kopiering/utskrifter A3 svart/vit
Kopiering/utskrifter A3 färg
Skanning
Ej uthämtat fjärrlån
Fjärrlånad artikel
Nytt lånekort
Utlandslån

5 kr /sida
5 kr /sida
10 kr /sida
10 kr /sida
5 kr /sida
25 kr /beställning
faktisk kostnad
20 kr /styck
särskild taxa

Förkommen media, schablonbelopp**
Vuxenbok (inkl. ljudbok)
300 kr /styck
Barnbok
200 kr /styck
Cd
200 kr /styck
Dvd, spel
600 kr /styck
Pocketbok, tidskrift, länder i fickformat
100 kr /styck
Språkkurs
400 kr /styck
Pris sätts av långivande bibliotek
Fjärrlån
**För speciellt värdefulla eller svårersättliga media gäller faktisk anskaffningskostnad

Andra tjänster
Taxor för bibliotekstjänster till friskolor utan avtal, folkhögskolor, privata företag och organisationer
Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs F–6)
700 kr /tillfälle
Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs 7–9 + gymnasiet)
900 kr /tillfälle
Biblioteksvisning inkl. bibliotekskunskap på biblioteket för en klass (max 20
700 kr /tillfälle
elever)
Bokprat på personalmöte i skolan
1 000 kr /tillfälle
Bokprat på föräldramöte i skolan
1 000 kr /tillfälle
Bokprat för folkhögskola/företag/organisation
1 000 kr /tillfälle
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Kulturhuset Barbacka
Taxa 1 – Kulturföreningar med kommunalt bidrag, studieförbund samt elevprojekt
Taxa 2 – Kommunala förvaltningar
Taxa 3 – Övriga

Timdebitering för personal
Vaktmästare
Tekniker
Pedagoger
Receptionist
Cafépersonal
Producent

375 kr
462 kr
625 kr
350 kr
350 kr
500 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

Entrébiljett
Familjeföreställning

65 kr /biljett

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Timhyra
Stora scenen
Lilla scenen
Garaget
Övriga lokaler: Ateljén, Tivolirummet och Röda rummet

100 kr
80 kr
80 kr
50 kr

200 kr
170 kr
170 kr
50 kr

300 kr
250 kr
250 kr
100 kr

Halvdag, max 4 timmar
Stora scenen
Lilla scenen
Garaget

350 kr
320 kr
320 kr

700 kr
600 kr
600 kr

1 100 kr
950 kr
950 kr

Heldag, max 8 timmar
Stora scenen
Lilla scenen
Garaget

600 kr
550 kr
550 kr

1 200 kr
1 000 kr
1 000 kr

2 100 kr
1 700 kr
1 700 kr

Lokalhyra

Ungdomar/mindre ungdomsgrupper, träning och utveckling av egen
kulturverksamhet - samtliga uthyrningsbara lokaler

0 kr

priset gäller ej vid entrébelagda
arrangemang

Kursverksamhet
Kursverksamhet
Tillägg deltagare annan kommun
Syskonrabatt

30 kr /tim
60%
10%

Lägerverksamhet
Läger inom kulturområdet
Läger inom kulturområdet, boende i annan kommun
Läger inom kulturområdet, syskonrabatt

75 kr /dag
60%
10%

Kopiering
Husets fasta hyresgäster s/v A4
Husets fasta hyresgäster s/v A3
Husets fasta hyresgäster färg A4
Husets fasta hyresgäster färg A3
Övriga s/v och färg A4
Övriga s/v och färg A3
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/styck
/styck
/styck
/styck
/styck
/styck

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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Kulturkvarteret
Musik i Syd driver och hyr ut lokaler i Kulturkvarteret
• I grundhyran för föreställning ingår el, värme och städning, inklusive en tekniker och värdar 1 timme innan och 1 timme efter, samt bevakad
och fri garderob (garderob gäller bara vintertid). All övrig tid debiteras. Vid mer krävande produktioner kan ytterligare personalkostnad tillkomma
enligt gällande taxa. Rabatter lämnas till arrangörer som använder Kulturkvarteret för samma produktion mer än en föreställning.
• Avbokningsregler kontakta info@musikisyd.se.
Taxa 1 Kulturföreningar/kulturaktörer som får kommunalt bidrag
Taxa 2 Kommunala förvaltningar
Taxa 3 Övriga, kontakta info@musikisyd.se

Timdebitering för personal, gäller samtliga taxor
Tekniker
Publikvärdar
Kassapersonal
Bärhjälp
Städning
Flygelanvändning inkl. stämning
Biljettförsäljning via Musik i Syds biljettsystem inklusive en personal 1 tim innan
föreställning

625 kr
375 kr
375 kr
438 kr
438 kr
2 125 kr

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tillfälle

1 875 kr /tillfälle

Stora salen
Taxa 1 och 2: priser inklusive personal
Föreställningar
Grundtaxa per tillfälle
Repetitioner per tillfälle, personalkostnader och städ tillkommer

Taxa 1
12 900 kr
750 kr

Taxa 2
14 400 kr
1 100 kr

Konferenser
Vid många föreläsare och omfattande teknik tillkommer en tekniker och eventuellt extra personal.
Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar, max 200 pers, exkl. garderob
6 925 kr
Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar, max 415 pers inkl. garderob
11 425 kr
Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar, max 200 pers, exkl. garderob
12 050 kr
Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar, max 415 pers inkl. garderob
18 225 kr

8 425 kr
12 925 kr
13 550 kr
19 725 kr

Lilla salen
Taxa 1 och 2: priser inklusive personal
Föreställningar 100-300 platser beroende på evenemang
Grundtaxa per tillfälle
Repetitioner per tillfälle, personalkostnader och städ tillkommer

Taxa 1
7 150 kr
500 kr

Taxa 2
8 550 kr
1 000 kr

Konferenser
Vid många föreläsare och omfattande teknik tillkommer en tekniker och ev extra personal. Debiteras enligt taxa.
Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värd, max 60 pers, exkl. garderob
3 450 kr
4 950 kr
Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar, max 150 pers, inkl. garderob
7 100 kr
8 600 kr
Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värd, max 60 pers, exkl. garderob
6 050 kr
7 550 kr
Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar, max 150 pers, inkl. garderob
12 050 kr
13 725 kr
Repetitioner per tillfälle, personalkostnad och städ tillkommer
500 kr
1 000 kr

Övrig lokaler
Kammaren per tillfälle
Caféet per tillfälle
Kilen per tillfälle
Verandan per tillfälle
Klubben per tillfälle

1 000 kr
2 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr

Kristianstads konsthall
Uthyrning av Mirò-samlingen
Upp till 25 verk
Upp till 75 verk
Upp till 150 verk
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20 000 kr
50 000 kr
80 000 kr
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1 500 kr
2 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
2 000 kr

