Leiepriser 2021
Kultursal Bjørkelangen
Lokale leietakere: kommunale virksomheter + de som mottar kommunale tilskudd
•

Forestillings-/konferansedag, man. – tors.

5 000

•

Øving inntil seks timer, man. – tors.

3 000

•
•
•

Forestillings-/konferansedag, fre. – søn.
Ved forestilling nr. 2 samme dag øker leien med 3000 kr
Øvingsdag, fre. – søn. Pr. dag

6 000
5 000

Andre leietakere
•

Forestillings-/konferansedag inntil seks timer, man. – tors.

•

Øving inntil seks timer, man. – tors.

6 000

•

Timeleie utover seks timer, man. – tors.

2 000

•

Forestillings-/konferansedag inntil seks timer, fre. – søn.

15 000

•

Øving inntil seks timer, fre. – søn.

10 000

•

Timeleie utover seks timer, fre. – søn.

10 000

2 500

Andre kulturrom Bjørkelangen
Lokale leietakere: kommunale virksomheter + de som mottar kommunale tilskudd
Blackbox: Forestilling/konferanse, man. – tors.
Blackbox: Forestilling/konferanse, fre. – søn.

500
1000

Rom som brukes som tilleggsrom ved forestillinger/konferanser

0

Rom som brukes til øving er gratis

0

Møterom kultur er gratis for lag og foreninger

0

Andre leietakere
Blackbox: Forestilling/konferanse inntil seks timer, man. – tors.

4 000

Blackbox: Forestilling/konferanse inntil seks timer, fre. – søn.

6 000

Rom som brukes som tilleggsrom ved forestillinger/konferanser

0

Flerbrukshall Bjørkelangen
Halleie idrett. Pris for tildelt hallflate pr trening (ca. en time)

200

Halleie til andre aktiviteter etter særskilt avtale

Kultursal Bråte
Øving faste leietakere, ukentlig (De bytter til annet rom hvis annen utleie)

Gratis

Lokale leietakere:
Forestilling/konferanse man. – tors.

1500

Forestilling/konferanse fre. – søn.

2 000

Andre leietakere:
Forestilling/konferanse man. – tors.

3000

Forestilling/konferanse fre. – søn.

5 000

Kultursaler Rømskog
Selskapslokaler, gymsal og tinghus til lag og foreninger

0

Stort selskapslokale private leietakere

2500

Lite selskapslokale private leietakere

1100

Kultursalen til konserter og andre arrangement

1100

Tinghuset private arrangement

1500

Bruk av teknisk personell og akustisk flygel
Bruk av lyd-/lys- / scenetekniker faktureres særskilt fra tidspunktet
leietaker tar kultursalen i bruk med aktører til arrangement er ferdig.
Opp - / nedrigg i for og etterkant faktureres ikke.
Kun godkjent personale kan benytte teknisk utstyr i kultursalen. Timepris
avhenger av innleid person til de enkelte oppgaver.
Leietaker betaler for stemming av akustisk flygel når dette skal benyttes

Ca. 2 000

Ved utleie av kultursaler til kommersielle aktører kan det være aktuelt å
gå inn på avtaler med prosentvis andel av overskuddet. Dette vurderes
av kommunedirektøren fra gang til gang når dette kan være aktuelt.
Kommunedirektøren kan også gjøre vurderinger på intern og ekstern leie
hvis ulike forhold vil tilsi det. Eksempel slik når Covid 19 gjør at man
trenger mer plass til møter.

