Utleievilkår Vega Scene
Teknisk utstyr og bemanning
Leie av teknisk utstyr og tekniker er ikke inkludert i leieprisen.
Leie av tekniker gjennom Vega Scene og leie av teknisk utstyr må
spesifiseres senest seks uker før arrangementet til teknisk sjef.
Arrangement i Teatersalen krever leie av tekniker fra Vega Scene, eller
egen tekniker som godkjennes av husets tekniske sjef. Komplett oversikt
over tilgjengelig teknikk og priser i hver av salene fås ved forespørsel
til teknisk sjef: nikolai@vegascene.no
Arrangementstidspunkt
Tidligste tidspunkt for arrangement på hverdager er kl. 10.00 og lørdager
og søndager kl. 12.00. Lokalene må forlates senest kl. 23.00. Utvidede
leietider avtales i forkant.
Markedsføring
Ved billettsalg gjennom Vega Scenes billettsystem blir arrangementet lagt
inn i husets kalender over åpne publikumsarrangement. Arrangementet vil
merkes «eksternt arrangement». Ut over dette er det særskilte avtaler som
gjelder for markedsføring gjennom Vega Scenes kanaler.
Servering
Ved servering på huset er det husets restaurant som benyttes. Link til
meny finnes på hjemmesiden vår. Bestillingen skjer gjennom Vega Scene.
Renhold
Vega Scene står for det sykliske renholdet og behov ut over dette dekkes
av leietaker.
Verter
Ved arrangement i Teatersal og Salong hvor det er behov for vert vil dette
avtales med og faktureres leietaker. Ved arrangement i kinosalene er en
vert inkludert i prisen.
Tillegg for billettsalg via Vega Scenes billettsystem:
Kr. 1000,- (+2, 8 % i ekspedisjonsgebyr)
MVA
Mva kommer i tillegg på utleieprisene ved utleie til organisasjoner og
bedrifter som er momspliktige. Utleieprisene justeres den 1. januar hvert
år.
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Avbestilling
Teatersalen:
Avbestilling inntil senest 4 måneder før arrangementet: ingen avgift
2-4 måneder før: 50% av leien
Mindre enn 2 måneder før arrangement: Full leie.

Salongen og kinosaler:
Avbestilling inntil 4 uker før arrangement: Ingen avgift
Senere enn 4 uker før: 50%
Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i Vega Scenes
sikkerhetsrutiner og utleievilkår, samt forlate leielokalet i samme stand
som ved ankomst.
TEATERSALEN
Informasjon

Størrelse: 270 m2
Teatersalen er et fleksibelt rom, hvor scene og publikum kan
tilpasses ulike oppsetninger og dramaturgiske ideer. Salen er
tilgjengelig for utleie til kompanier, scenekunstprodusenter og
festivaler i tråd med teaterets profil. Gjestespill og
egenproduksjoner utvelges i samarbeid med teatrets programråd
Kapasitet:
184 plasser
SALONGEN
Informasjon

Salongen er av den romslige typen (270 kvm) og takhøyden er stor (5
meter). Den er fleksibel og tilpasser seg de fleste behov. Med store
vinduer fra gulv til tak er dagslys og er byens lys en naturlig
forlengelse av rommet, eller du kan lukke det enkelt ute med
blendingsgardiner.
Salongen har et bredt utvalg teknisk utstyr og passer godt til
konferanser og møter samt enkle konserter, julebord og
filmvisninger. Veggene er av kryssfinér – perfekt for oppheng - og
egner seg også til utstillinger og vernissasjer.
Det er doble dører ut mot foajeen og mulighet for både bar og
matservering.
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Kapasitet:
120 sittende
180 stående

KINOSALER
Vega Kino
Ønsker du god sitte komfort, høy lyd- og bildekvalitet, så kanskje
en av våre kinosaler er stedet for ditt arrangement.
Kapasitet:
Sal 1: 184 seter
Sal 2: 74 seter
Sal 3: 74 seter
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