Beskrivelse av Hadeland Kultursal

Hadeland kultursal er lokalisert i nye Hadeland videregående skole på Gran, og ble offisielt
åpnet 28. oktober 2012. Den ble bygget som et samarbeid mellom Oppland
fylkeskommune og Gran kommune. Salen disponeres på hverdager/dagtid av Hadeland
vgs. og på kveldstid/helger av Gran kommune. Gran kommune driver kultursalen som en
arena for små og store arrangementer, som konserter, teater, show, revyer, messer og
konferanser.
Hadeland kultursal er utstyrt med topp moderne sceneteknisk utstyr (se eget dokument for
spesifikasjon av teknisk utstyr).
Salen har et amfi med publikumskapasitet på opptil 380 personer. Amfiet kan kjøres inn til
veggen ved gjennomføring av konserter eller andre arrangementer med stående publikum.
Scenestørrelsen fremfor amfiet er 15,5 m bredde og 8,5 m dybde. Faste installasjoner i
taket (trosser, trekk, lerret osv.) over scenen gir en proscenie-høyde på ca. 6,5 m.
Scenen har flytende sortmalt sportsgulv, alternativt sorte dansematter.
Tyngdebegrensninger: Uten bruk av ekstra plater: max 300 kg pr punkt, ved bruk av
kryssfinerplater: max 800 kg pr hjul/punkt.
Garderober: Det er 4 garderober tilknyttet salen. Alle er utstyrt med stoler, sminkebord,
speil, vask og toalett. 2 av garderobene er også utstyrt med dusj. Det er overføring av
audio/video fra scenen til garderobene.
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Bakscene/Innlasting: Kultursalen har et bakscene-område, hvor det kan lastes inn utstyr
direkte utenfra. Bakscene-området kan brukes til lagring av flighter og utstyr, men også
som oppholds- og skifterom for artister dersom det er nødvendig med umiddelbar nærhet
til scenen.
Billettsystem/profilering: Billettsalg til arrangementer skjer gjennom kultursalens eget
billettsystem levert av Dialog eXe. Billettene kan kjøpes via Hadeland kultursal sine
hjemmesider, eller ved hjelp av egen mobilapp. Kultursalen kan bidra med profilering av
arrangementer på sine hjemmesider, på lobbyskjermer tilknyttet salen og gjennom egen
kulturkalender som utgis hvert halvår.
Servering: Det er mulighet for servering i forbindelse med arrangementer. Dette skjer i
skolens kantine, tilknyttet foajé som ligger rett utenfor salen. Det er også mulighet for
lokale lag/foreninger tilknyttet Gran å ha egen servering av kaffe, brus, kaker osv. hvis det
er ønskelig.
Bemanning: Hadeland kultursal er ved et hvert arrangement bemannet av en teknisk
tjeneste (1 person). Denne personen er tilgjengelig for informasjon og veiledning
vedrørende lokaliteter og utstyr, låsing mv. I tillegg bemannes salen av personell for å
håndtere billettsalg og -kontroll når dette er relevant. Hadeland kultursal har også mulighet
til å anskaffe annet personell som vakter, bærehjelp mv.

Henvendelse til Hadeland Kultursal skjer til kulturkonsulent Knut André Bjerke
Tlf: 61 33 84 53 / 91 73 29 06, e-post: Knut.Andre.Bjerke@gran.kommune.no
Postadresse: Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Besøksadresse: Hadeland videregående skole, Skolelia 3, 2750 Gran

Velkommen til Hadeland Kultursal!
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