Information om att hyra lokaler på Teaterverket Svea, Sveavägen 114
Ordinarie priser hösten 2020:
Föreställning
halvdag

Föreställning
heldag

Repetition halvdag Repetition
heldag

Stora scen

6000 kr

10000 kr

3000 kr

5000 kr

Lilla scen

3000 kr

5000 kr

1500 kr

2500 kr

Reprummet

-

-

1500 kr

2500 kr

Ingen moms tillkommer på priserna.
Är det en barnföreställning ni vill spela så erbjuder vi rabatt:
På föreställningspriserna drar vi av 1000 kr.
På priserna för repetition drar vi av 500 kr.
Hyra faktureras efter avslutad hyresperiod.
●

Stora scen tar in 110 pers om det är vuxenpublik och 120 pers om det är barnpublik.
(max 150 i lokalen)

●

Lilla scenen tar in 50 pers. (Max 55 i lokalen)

●

Reprummet för mått se specifikationer längre ner i dokumentet

*** Särskilda prisvillkor med anledning av Covid-19:
Skulle den mängd publik ni kan ta in begränsas av myndigheters rekommendationer kommer vi
att justera hyrespriset därefter. Får ni t ex bara släppa in 50 personer på stora scen = halv
publikkapacitet = halva priset på hyran.

Vad ingår i priset - vårt ansvar mot er
●

Teknisk utrustning
Uppdaterad lista kommer. En bra grundrigg ljus finns, samt PA för ljud.

●

Teknisk genomgång
Vår scenmästare ger er en genomgång av scenen och all teknik under ca 1 h. Ta med er
föreställningstekniker till genomgången.

●

Publicering på vår hemsida - Om ni så önskar kan vi publicerar information om er
föreställning under flik ”Gästspel” på Teaterverkets hemsida. Därifrån kan vi länka till
er biljettförsäljningskanal. (Vår hemsida uppdateras med gästspels-flik i början av
hösten 2020.)

Vad ingår inte i priset - ert ansvar
●

Föreställningstekniker
Ni behöver ha med er en person med tillräcklig kunskap för att hantera scentekniken.
Denna får en genomgång med vår scenmästare. Vill ni ha tips på tekniker så kontakta
oss så kan vi hjälpa er med några kontakter i vårt nätverk.

●

Biljettförsäljning & foajépersonal
Biljettförsäljning och kassapersonal under föreställningarna är inte inkluderat i
hyran. Dessa bitar ordnar varje gästspel på egen hand. Ni kommer få en genomgång
av oss kring rutiner, brandsäkerhet mm. så att ni kan förmedla vidare till er
foajépersonal.

OBS: Ni MÅSTE ha bemanning med minst 1 person i foajén hela tiden under föreställning på
stora scen. Av utrymningsskäl måste entrén vara helt olåst under föreställning. Ta med detta i
er planering.
●

Städning
Ni ansvarar för att städa efter er, städning ingår inte i hyran. Ni får städinstruktion av
oss.

●

Marknadsföring & biljettförsäljning online
Ni ansvarar själva för marknadsföring, press- och publikarbete. Ni ansvarar själva för
försäljning av biljetter online.

Övrig viktig information vid hyra at Teaterverket Sveas scener
●

Försäljning av alkohol förbjuden
Teaterverket har i nuläget inte något utskänkningstillstånd för denna lokal, dvs
ingen alkohol får säljas, inte heller i paus. Vill ni ordna med egen försäljning av
annan förtäring, ej alkohol, går det bra att göra i baren som finns på väg in till
stora scen. Ni behöver i så fall ha egen betallösning och bemanning för detta.

●

Tyst efter kl 22
Det är inte tillåtet att ha efterfest i lokalen. Det är inte heller tillåtet att spela hög musik i
lokalen efter kl. 22.00.

SCENERNAS SPECIFIKATIONER
Ritningar och foton: Länk till detta kommer framöver. Välkommen att kontakta oss för att boka
visning.
REPRUMMET
Spelyta: 7,15 meter långt & 5 meter brett

LILLA SCENEN
Teknisk specifikation
Spelyta: 5,5 meter bred & 4,3 meter djup
Takhöjd: 3 meter
Ljus: liten rigg och ett manuellt ljusbord
Ljud: CD-spelare och högtalare finns
STORA SCENEN
Teknisk specifikation
Ljusutrustning:
Ljusbord : ETC Congo Junior + master playback wing 2x20
Dimmer: Okero 1219, 54 kretsar
Befintlig rigg: ca 80 lampor vars placering, filtrering eller riktning ej får ändras.
Teaterverket har många egna föreställningar som spelas på scenen. Vi har inte bemanning att
rikta om ljuset eller patcha om i dimmer rummet inför varje föreställning. Således får inga
ändringar i den befintliga riggen ske utan skriftlig överenskommelse med den tekniska
personalen på Teaterverket. Möjlighet kan finnas att komplettera riggen med några
strålkastare som ni själva kan rikta.
Ljudutrustning:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mixer: YAMAHA MG16/6CX
Multikabel: Adam Hall med stagebox 32-8
CD spelare: NUMARK CDN 22
Högtalare: 2st JJLab 215A
Subbas: Electro voice ETX-15SP Sub 15”
Monitorer: 4st BK Audio GX-12MA
Mikstativ: 8st långa, 4st korta
Mikrofoner: hyrs separat. Fråga oss för mer info.
Observera: Medtag egen dator för ljudfiler
Dessutom finns det ett Soundcraft LX7ii-32 mixerbord med ett Lexicon MX-200
reverb, 2st DBX 266XS compressorer och ett DBX 1231 EQ.
● För att få tillgång till detta krävs att det finns en person med adekvat kunskap
om ljudteknik i gruppen.
Projektor:
Mitsubishi XD600U fastmonterad i taket. Kontakta oss för mer info. Vi behöver veta i förväg om
projektor ska användas. Bakre väggen på stora scen är målad med särskild, ljusreflekterande
svart färg och kan användas som projektionsyta.
El:
2 st 380v 63A - avsäkrat med 50A
1 st 380v 63A - avsäkrat med 35A
Dessa är placerade i dimmer rummet.
Notera att om ström önskas till egen dimmer på scenen är avståndet från uttag 25 meter.
Medtag egen kabel (32 alt. 63 A)

Scenmått:
spelyta: ca 9 meter bred och 6,50 meter djup (innanför intäckning). Plant golv med dansmatta.
total scenyta: 14,04 bred och 6,54 m djup
höjd: Ca: 4,90m till rigg / 4,50 underkant lampor
Råsystem:
Hissbart salongsrå samt fondrå. Övriga rån är fasta.
Intäckningar:
Svart intäckning (3st byxor på bägge sidor om scen och en fond) vars placering ej får ändras.
Dansmatta:
Svart dansmatta. Golvet är plant.
På scenen får inga reparationer förekomma, inte heller någon form av målning, sågning eller
annat dekorbygge. Skador på scenen och dansmattan åsamkade av hyresgästen återställs och
bekostas av hyresgästen.
Stege:
Finns.
Observera att tekniker inte ingår. Gästspelet sköter själva all teknik. Kontakta vår
scenmästare för genomgång av vår tekniska utrustning. Namn och kontaktuppgifter på hen
uppdateras snart.

