UTLEIEPRISER
Fra 1. januar 2022

(Vedtatt av kommunestyret 15.12.2021)

Pb. 250, 3163 Nøtterøy
Besøksadresse: Tinghaugveien 14
Telefon: 40 80 20 01

kulturhuset@faerder.kommune.no

WWW.NØTTERØY.KULTURHUS.NO
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AMFI
Utleie inntil 5 timer hverdag (pr forestilling)

7 739.- + 12% av bill.salg

Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag (pr forestilling)

9 683,- + 12% av bill.salg

Øve/riggedag hverdag (inntil 5 timer)

3 881,-

Øve/riggedag lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)

5 160,-

Arrangement uten omsetning hverdag (inntil 5 timer)

6 449,-

Arrangement uten omsetning lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)

7 739,-

Overtid utover 5 timer
Før kl. 08.00 og etter kl. 23.00 – ekstra kostnad

970,- pr. time
658,- pr. time

NB! Leie av Nøtterøy Kulturhus forutsetter at hustekniker er tilstede under hele leieperioden, og at dette
faktureres leietaker.

LEIEN INKLUDERER:
-

1 time teknisk konsultasjon (ved behov - må avtales på forhånd)

Leie av amfi for lukkede arrangementer, filmopptak og lignende avtales særskilt.
Vi gjør oppmerksom på at prisene på leieperioden gjelder i tidsperioden 08.00 - 23.00.
Utenfor denne tidsrammen påløper en ekstra kostnad på 634,- pr. time.

UTLEIE TEKNISK UTSTYR AMFI
LYD

Lydanlegg lite (1 mic, 1 monitor, PA)
Lydanlegg stort (inntil 20 linjer og 6 monitorer)
Lydanlegg – kun koble seg på vår PA
Bøylemic / mygg
Trådløs håndholdt mikrofon

pr.dag
pr dag

LYS

Lys, liten pakke ( fast,enkelt front og scenelys)
Lys, stor pakke ( inkl.alt av bevegelige kastere)

UTLEIE DIV. ANNET UTSTYR

Røykmaskin
Ferdig rigget sceneplatting/trabulanter – pris pr. element
Videoprosjektor
Dansematter ferdig lagt

pr stk pr dag
pr stk pr dag

2 062,5 155,2 062,451,327,-

pr.dag
pr.dag

4 124,8 248,-

pr stk
pr stk
pr dag

653,113,963,4 506,-

Øvrig teknisk utstyr etter avtale. Servicekostnader på eksternt utstyr: 15 %. Tekniske spesifikasjoner på lyd- og
lysutstyr kan fåes ved henvendelse til teknisk ansvarlig.
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LILLESALEN

Utleie hverdag kl. 08.00 – 21.00
Utleie lørdag/søndag/helligdag kl. 08.00 – 21.00

2 580,- +12% omsetning
3 881,- +12% omsetning

LEIEN INKLUDERER:
-

Sal uten personell
Prosjektor

Ved forestilling kommer et tillegg på 12% av billettsalget.
Da inkluderer leien også billettsalg.
Vi gjør oppmerksom på at prisene på leieperioden gjelder i tidsperioden kl. 08.00 - 21.00.
Utenfor denne tidsrammen påløper en ekstra kostnad på 653,- pr. time.

FOAJÉ / KLUBBSCENEN
Leies kun ut etter spesielle avtaler.
Foajeen og liten scene m/PA
Utleie inntil 5 timer
Overtid utover 5 timer

4 367,963,-

LEIEN INKLUDERER:
-

Sal uten personell
Prosjektor

Leien inkluderer IKKE kafé.
Ved forestilling kommer et tillegg på 12% av billettsalget.
Da inkluderer leien også billettsalg.
Vi gjør oppmerksom på at prisene på leieperioden gjelder i tidsperioden 08.00 - 21.00.
Utenfor denne tidsrammen påløper en ekstra kostnad på 653,- pr. time.

INSTRUMENTER

Backline (trommesett, gitarforsterker, bassforsterker)
El-Piano
Flygel «Seiler» (kun i Amfi)
Stemming

pr dag
pr dag
pr dag

PERSONALBISTAND

Lydtekniker pr time
Lystekniker pr time
Konsultasjon med teknisk personell pr time
Konsulenttjeneste pr time
Bærehjelp pr time
Vertskap/catering pr. time
Dørvakt – belastes leietaker uten nærmere avtale – pr. forestilling
ANNET
Arrangøravgift kr 20,- pr. solgte billett (trekkes fra i oppgjør)
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1 781653,1 943,2 028,-

581,581,581,581,421421,1 640,-

GENERELLE BETINGELSER
MARKEDSFØRING, BILLETTSALG OG PROGRAMSALG:
Markedsføringsbistand ytes etter nærmere avtale. Vi kommer gjerne med innspill på hva som kan gjøres for å
markedsføre ditt arrangement hos oss og vi har mange kommunikasjonskanaler vi bruker til dette formålet.
Utsendelse av arrangementsinformasjon utføres etter nærmere avtale.
Nøtterøy Kulturhus står for alt billettsalg til alle forestillinger i Nøtterøy Kulturhus (annet avtales særskilt)
Ved uttak av billetter til eksterne scener, eget salg og lignende belastes arrangøren kr 10,- per billett i
arrangøravgift som trekkes fra oppgjøret. Dette gjelder ikke gjestebilletter/fribilletter.
Programsalg/merchandise utføres etter nærmere avtale.
Billettluka i Nøtterøy Kulturhus er betjent én time før hver forestilling. For øvrig kan administrasjonen kontaktes
på hverdager innen normal arbeidstid. På dagtid foregår salg av billetter i kulturhusets billettluke med
åpningstid kl. 10.00-13.00 mandag-fredag. (Åpningstid kan endres uten forhåndsvarsel)
Tlf. 33 06 77 20 eller mail kulturhuset@faerder.kommune.no
Øvrig billettsalg foregår via www.notteroy.kulturhus.no
Priser og betingelser gjelder fra 1. januar 2022. Vi tar forbehold om endring i priser uten forutgående varsel.
SKADER PÅ- OG TAP AV LEIETAKERS UTSTYR
Nøtterøy Kulturhus' forsikring dekker ikke tap eller skader på leietakers utstyr, personlige eiendeler,
instrumenter etc, mens dette brukes eller oppbevares i Nøtterøy Kulturhus. Leietaker oppfordres til å ha
nødvendig utstyr tilstrekkelig forsikret.
AVBESTILLINGSGEBYR:
Ved avlysning/avbestilling av kontraktsfestet arrangement faktureres et avbestillingsgebyr på 10 prosent av
grunnleien pluss eventuelt påløpte utgifter mot faktura.
•
•

Ved avlysning/avbestilling mindre enn 10 uker før arrangementet begynner, er gebyret 50 prosent av
grunnleien pluss eventuelt påløpte utgifter mot faktura.
Ved avlysning/avbestilling mindre enn 2 uke (14 dager) før arrangementet betales full leie, inkludert
teknisk utstyr, instrumenter og bestilt personale, pluss eventuelt påløpte utgifter mot faktura.

Andre avbestillingsfrister og -gebyrer kan i særskilte tilfeller avtales.
RABATT FOR LAG OG FORENINGER SAMT INTERNE BRUKERE:
I perioden 2. mai til 1. september gis 50 % rabatt på leiekostnadene, eksklusive innleid personalbistand, for
interne brukere og lag og foreninger med regional tilknytting.
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