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Lejeaftale - Sal 1 - Stor sal

Til mindre arrangementer, foredrag, præsentation o.l. uden back stage
Bestilling/aflysning skal ske skriftligt og er først gældende efter skriftlig bekræftelse fra biografforeningen
Lejer:

EAN nr.

Adresse:

CVR nr.:

Kontaktperson:

Mail:

Tlf.:

Lejedato:

Fra kl.:

Til kl.:

Leje min. 6 timer

kr. 4000 -

Ekstra timer a kr 200

kr. ______

Evt. filmleje

kr. ______

ialt excl. moms

kr. ______

Leje på ugebasis beregnes som 7 x minimums takst
Ved aflysning senere end syv døgn før arrangementsdato betales fuld pris.
Ved aflysning 7 - 15 dage før arrangement betales 50 % af lejen.
Lejer ønsker i fbm. lejen at benytte følgende:
Mad og drikkevarer kan bestilles gennem cafébestyren. Ønskes kontakt fra cafébestyrer?.............................
Video-projektor med HDMI indgang / lærred..

Helios sælger billetter i løssalg .....................

En mikrofon med kabel til højtaler...................
Lyd fra computer på højttaleranlægget...........

Der skal tilføjes tilvalgs vare til online
billetten (menu, pausedrink el.l.)
Billed og tekst leveres som pdf fil af lejeren...............

Helios sælger billetteter online........................

Helios kiosk med slik skal være åbent ...........

(gebyr kr. 5 pr. billet)
Helios skaffer følgende film som betales af lejer :_________________________________________
Specifikation vedr. sal - se side 2
Særlige aftaler/vilkår aftalt

Dato:

underskrift lejer:
side 1/2

underskrift udlejer:
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Bilag til Helios lejeaftale.
Store biografsal - 252 sæder + to pladser til kørestole
Scenen er 15 x 4 meter, Lærredet 10 x 4,2 meter

Ekstra lys, lys o.a. ved mindre arrangementer i store sal
Scenelys, mere end én mikrofon o.a. av-udstyr ved mindre arrangementer kan arrangeres mod
betaling af obligatorisk tekniker - 350 kr pr. time

Ansvar i fbm. lejemålet
Lejer er selv ansvarlig for egne effekter - instrumenter og andet udstyr som de benytter eller
opbevarer i Helios.
Lejer kan pålægges erstatningsansvar ved misligholdelse af bygning og inventar forvoldt af lejer eller
deres gæster!
Flyglet der normalt står på scenen ejes af Faaborg Musikforening, - hvis lejeren ønsker at benytte
dette eller skal have det væk fra scenen i fbm. lejen skal dette være aftalt med musikforeningen tlf. 40875266, info@faaborgmusikforening.dk

Lejepriser i Helios
Sal 1- Stor sal uden back stage til mindre arrangementer inkl. teknisk opsætning og nedlukning min. 6
timer for kr.4000.- / ekstra timer a. kr. 200- pr. time
Sal 1 - Stor sal inkl. back stage til større arrangementer incl. teknikker
min 6 timer for kr.6.800 - / ekstra timer a. kr. 550.- pr. time
Sal 2 - Lille sal inkl. teknisk opsætning og nedlukning
min. 6 timer for kr.2.000.- / ekstra timer a. kr. 200.- pr. time
Mødelokalet 1. sal inkl. AV pakke - teknisk opsætning og nedlukning
min. 3 timer for kr.900.- / ekstra timer a. kr. 100.- pr. time
Mødelokalet 1. sal uden AV
min. 3 timer for kr.600.- / ekstra timer a. kr. 100.- pr. time
Hele huset incl. teknikker (cafeområdet undtager eller efter aftale med cafebestyreren)
min 6 timer for kr. 7800 - / ekstra timer a. kr.700 - pr. time
Leje på ugebasis beregnes som 7 x minimums takst
Lukket filmvisning incl. operatør excl. filmleje - Stor sal 4000. - Lille sal 2000.Ekstra lys- lydudstyr og mandskabstimer iflg. tilbud
Bemærk: For skoler, institutioner o. lign. i Faaborg-Midtfyn Kommune beregnes 50 % af ovenstående
priser (udgift til drift og vedligehold). - Der er ingen rabat på filmleje og mandskabstimer
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