MUSIKHUSET AARHUS
Prisliste 2022
Store Sal
1572 pladser (+ 16 kørestolspladser)

•
•
•
•

Gulv og sidebalkoner – 1080 pladser (+ 8 kørestolspladser)
Hovedbalkon – 396 pladser (+ 8 kørestolspladser)
Forscenen/orkesterpladser – 96 pladser
Hele salen (gulv, side- og hovedbalkon samt forscene/orkesterpladser)

kr. 49.500,00
kr. 11.100,00
kr. 4.600,00
kr. 65.200,00

Symfonisk Sal
•
•

Gulv og sidebalkoner - 691 pladser (+ 8 kørestolspl. og 4 ledsagerpl.)
Hele Salen - 1172 pladser (+ 8 kørestolspladser og 4 ledsagerpladser)

kr. 32.100,00
kr. 44.500,00

Lille Sal
293 pladser, (evt. 313 pladser hvis 1. række sættes op) (+ 5 kørestolspladser)

kr. 12.000,00

Rytmisk Sal
540 m2 (fri gulv)
Fladt gulv max. 1000 personer (incl. kørestolspladser)

kr. 25.900,00

eller teleskoptribune max. 434 personer, (+ 23 pladser på gulv, 4 kørestolspl.
og 4 ledsagerpladser)

kr. 19.100,00

Kammerkoncertsalen
145 m2 fladt gulv max. 120 personer (incl. kørestolspladser)

kr. 6.700,00

Betingelser
Ekskl. i salsleje
1. Teknisk bistand. Der beregnes som minimum en tekniker fra ½ time før ankomst-tidspunkt til Musikhuset Aarhus forlades. Under afvikling af arrangementer i Store Sal, Symfonisk Sal og Rytmisk Sal skal
der som minimum være 2 teknikere til stede. Ved forstærkning i Store Sal er anvendelse af Musikhusets
lydanlæg obligatorisk. Endelig bemanding aftales med Musikhuset inden arrangementet. Se priser under
”Personaleydelser”.
2. Opstilling og nedtagning af bestilt udstyr
3. Teknisk udstyr
4. Andre ydelser
Rabatformer
Hvis der gennemføres flere arrangementer på samme dag reduceres prisen på de efterfølgende lejemål med
30%.
Ved leje af Lille Sal eller Rytmisk Sal til arrangementer i samme sæson ydes kvantumsrabat, der udgør 5%
af salslejen ved 2. arrangement – 10% ved 3. arrangement og så fremdeles. Den maksimale kvantumsrabat
udgør 25%.

Personaleydelser
Afregnes pr. time (min. 4 timer)
Teknisk personale
Stagehands
Programsælger

kr.
kr.
kr.

520,00
300,00
300,00

Alle priser er eksklusive moms og er gældende pr. 1. januar 2022. Der forbeholdes ret til ændringer.

