Leiesatser for Hadeland kultursal 2015.
(I.h.t. prisliste for Gran kommune, vedtatt av kommunestyret høsten 2014 i k-sak 120/14)
Veiledende satser for leie av sal inklusiv fast utstyr i følge liste (se hjemmesiden under punktet sal,
scene og utstyr):
Leietakere:
Leie dag 1:
Leie påfølgende
dager:
Fastpris teknisk
obligatorisk
personell ved all
utleie- timessats
Billettavgift pr.
solgte billett

1. Barn og unge i
Gran*
2 122
1 591

2. Voksne lag/org.
og skoler i Gran*
4 244
3 183

3. Andre aktører*

3.Kommersielle*

7 210
5 150

15 450
10 300

490

490

490

490

30

30

30

30

* Dersom det skulle være tvil om hvilken kategori en leietaker faller inn under, forbeholder
Kulturkontoret ved Gran kommune seg retten til å avgjøre dette. Leietaker kan ikke forbeholde seg
rett til å leie kun ved forespørsel/reservasjon, det må foreligge signert avtale. Ved utleieforhold som
krever billettsalg stiller Hadeland Kultursal med kulturverter for å håndtere dette. OBS: Leietakere i
kategori 1 og 2 (Barn og unge i Gran, og voksne lag og foreninger i Gran) må selv besørge en person
til å besørge innslipp. Ved billettsalg på nett må det foreligge bilde/plakat (i liggende format) og tekst
før dette kan legges ut på nettsider og i billettsystemet.
Øvrig informasjon:


Det er mulig å be om fastpris på obligatorisk teknisk tjeneste gjennom vår leverandør
Alexandersen Lyd og Lys. Det kan også leveres utstyr og teknikere ut over obligatorisk teknisk
tjeneste dersom dette er ønskelig. Pris på forespørsel.



Hadeland Kultursal kan skaffe til veie bære og riggehjelp, enten fra Aleksandersen Lyd og Lys,
fra elevbedrift ved Hadeland videregående skole eller fra kulturverter ansatt ved kultursalen.
Pris på forespørsel.



Hadeland kultursal kan tilby enkel bearbeidelse/tilpasning av bilde eller plakat slik at dette
passer inn i våre nett- og facebook-sider. Pris på forespørsel.



Hadeland kultursal kan promotere arrangementer på sin facebook-side. Dette kan fungere
som effektiv markedsføring rettet mot sidens likere, deres venner eller ulike segmenter i
Hadelandsområdet. Pris på forespørsel.



Spørsmål om utleie, priser mv. kan rettes til Kulturkontoret i Gran kommune v/ Knut Andre
Bjerke, tlf 61338453/91732906 epost knut.andre.bjerke@gran.kommune.no

