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Lejeaftale - Sal 1 - Stor sal og back stage

Til større arrangementer, koncerter, underholdning o.l. incl. back stage og Helios vært / AV-tekniker
Bestilling/aflysning skal ske skriftligt og er først gældende efter skriftlig bekræftelse fra biografforeningen
Lejer:

EAN nr.

Adresse:

CVR nr.:

Kontaktperson:

E-mail:

Tlf.:

Lejedato:

Fra kl.:

Til kl.:

Leje min. 6 timer

kr. 6.800-

Ekstra timer a kr. 550

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:
Levering af drikkevarer skal aftales med cafébestyren. (evt aftale om proppenge)
Levering af mad kan bestilles gennem cafébestyren.
Video-projektor med HDMI indgang / lærred..

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

Helios lydudstyr (se spec. side 3)...................

Helios sælger billetteter online........................
(gebyr kr. 5 pr. billet)

Eksternt lydfirma.............................................
Lyd fra computer på højttaleranlægget...........
Scenelys med fast position (stor sal)..............

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

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

Helios skaffer følgende film som betales af lejer :_________________________________________
Specifikation vedr. - lokaler se side 2 - andet teknisk udstyr se side 3
Særlige aftaler/vilkår aftalt:

Dato:

underskrift lejer:
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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

Ved leje af scene og back stage til større arrangementer
Helios-teknikeren vil være til stede fra kunstnernes mandskab ankommer til de forlader stedet.
Teknikeren har fuldt kendskab til stedets scene-, lyd- og lysudstyr
Teknikeren åbner load-in og sceneindgang, anviser el-tilslutninger på scenen og i salen
Helios-teknikeren vil assistere med opsætning i det omfang kunstnernes mandskab ønsker det.
Helios-teknikeren er den eneste, som må betjene rullelærred, tæppetræk, sidemasker, lyshejs
og han styrer det fast installerede scenelys og publikumslys i salen
Ved enkle lydopstillinger med op til 4 lydkanaler kan Helios-teknikkeren desuden betjene PAudstyret som tilhører Helios (se bilag side 3)
Der udleveres 1 til 3 gæstekort (nøgler) til sceneindgangen.
Kort der ikke leveres tilbage ved arrangementets afslutning faktureres med kr. 250.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

Back stage faciliteter.
I stueetagen

På overetagen

• load-in og direkte adgang til scenen.
• Sminkebord med 2 sminkepladser.
• Skærm med kamera-billede af scenen
• Figurspejl.
• Badrum
• Toilet
• Wi-fi

• Te-køkken m. service, køleskab,
opvaskemaskine og kogekande.
• Badrum m. toilet
• Opholdsrum med 5-personers
sofa,sofabord og spisebord og stole
til 6 personer.
• Figurspejl
• Wi-fi
• Lille lokale, som kan aflåses separat,
i lokalet findes der en daybed, samt
strygebræt og strygejern

Lejer leverer selv rene håndklæde, viskestykker og karklude.
Lejer står selv for evt. catering
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Teknisk udstyr (aftales specifikt)
Lyd

2 stk højttalere med forstærkere – Electrovoice EXT15
2 stk. mikrofoner med kabel og mikrofonstativer
1 stk. trådløs mikrofoner - enten hovedbøjlemikrofon eller håndmikrofon
1 stk. 4-kanal lydmixer
HDMI tilslutning fra salen eller fra scenen til projektor
Audio stagebox fra operatørplads til scene (20 linier) Styringspanel til
salslys, ringetryk, rullelærred, sidemasker, fortæppe, projektor

LYS
Motorstyret lysbom i sal, max. 250 kg
2 stk 100W LED-spots på lysbom. Hvidt lys
8 stk 100W LED-spots monteret på sidevægge i sal, hvidt lys
4 stk 100W LED-spots monteret på scene sidevægge, hvidt lys
2 stk 150W LED-spots monteret på scene siddevægge, farvet lys DMX linjer fra operatørplads
til scene 1 stk lysstyringpult til hvidt lys
1 stk lysstyringpult til farvet effektlys
Diverse kabler

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
Alle priser er excl. moms
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