SALONGEN 2019

Från januari 2019 erbjuder vi företag och arrangörer att hyra salongen för
evenemang och föreläsningar kvällstid för upp till 735 personer.
Foajéer och lobbyområden går inte att abonnera för större grupper.
Vi erbjuder inte längre möjlighet till förbeställning och servering av mat och/eller dryck
i foajéer eller i områden utanför salongen.
Välkomna till Rivals bistro, café och barer.

506 platser parkett + 229 platser
Scenografi för uthyrning

Salongshyra vid föreläsning och motsvarande
evenemang
Hyrestid kl 15.00-23.00
Hyrestid kl 17.00-23.00

från 38.000 kr
från 35.300 kr

Bredd upp till 10 meter
Djup:
3,5 meter
Takhöjd:
6 meter

Scenografi och ytterligare teknik

Följande ingår i hyran
Tillgång till scenyta ca 25 kvm se skiss
1 loge vid lastintag, 1 stor loge under scenen
Full HD Panasonic projektor
2 st trådlösa mikrofoner
Bildduk 16:9 eller 4:3 format – 6 x 3,4 m eller 4 x 3 m
Scenljus av enklare sort, vitt och dimbart
Fast och trådlös bredbandsuppkoppling upp till 10 Mbit
samt 100 Mbit från scenen (streaming )

Ljudanläggning PA (ljudanläggning)
Vid företagsevenemang
Evenemang med biljettförsäljning

Disponibel scenyta

Scenografipriser från:
2.500 kr
Rörligt och färgat ljus från:
4.850 kr
Tekniker – obligatoriskt – från 725 kr per
timme.

Praktisk information
•

•
3.000 kr
4.500 kr

•

Vi erbjuder bevakad garderob
där gästerna betalar själva.
Garderob måste förbokas via Rival.
Signeringsbord i nedre foajén direkt
utanför dörrarna till parkett.
Skyltning, roll-ups, flaggor kan inte
sättas upp annat än i själva salongen.

Om arrangör genomför två evenemang med biljettförsäljning
på samma dag så debiteras PA x 2

För visning, bokning eller offert kontakta: hala.michalak@rival.se eller tel 08-545 789 11
Denna prislista gäller vid föreläsningar och evenemang, Priserna gäller per dag, 1 januari- 31 december 2019.
Vi fakturerar endast svenska aktiebolag efter kreditprövning. I övrigt gäller förskottsbetalning.
Salongshyran är momsbefriad . Moms tillkommer med 25 % på samtliga övriga tjänster.
Med reservation för momsändringar och/eller ändringar i beskattning.
Denna prislista gäller inte show, konserter, teater eller kulturunderhållning med biljettförsäljning
Kontakta caroline.eriksson@rival.se för offert.
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