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Ljusanläggningar i Stockholms stadshus
Stockholms stadshus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ett kulturarv som
även kommande generationer skall använda och njuta av. Stora
ljusinstallationer kräver särskilt lång tid att färdigställa och innebär ett stort
slitage med kostsamma reparationer som följd. Hisskapaciteten är inte
dimensionerad för den mängd gods stora rigg kräver och det finns heller inte
möjlighet att ställa undan tomlådor och övrigt material.
Av denna anledning finns professionella ljusanläggningar i både Blå Hallen och
Gyllene Salen vilka möjliggör stor flexibilitet samt många ljustekniska
lösningar. Dessa anläggningar hyrs alltid ut inklusive driftansvarig personal till
evenemangen i Stadshuset.
Självklart finns det möjlighet till egen ljusdesign i samråd med Stadshusets
evenemangsenhet och den ljusdesignleverantör man väljer att använda. Det
finns dock restriktioner om vad man får och inte får rigga. Det är inte tillåtet att
rigga ljus i fönstren på våning 1 eller 2 i Blå Hallen. Det är inte heller tillåtet att
rigga ljus i Gyllene Salen som kräver stativ eller tross.
Bokning av ljusanläggningen görs hos den projektledare på evenemangsenheten
som ansvarar för ditt evenemang.
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Prislista för ljusrigg i Blå Hallen, 2019
Obligatorisk startkostnad

10 000 kr

Ljustekniker, ljusbord, dimmer, kablar samt utsättning och nedriggning

4 000 kr

+ Pelarljus
Belysning av 38 pelare med par56 i valfria standardfärger. Övriga färger
mot avgift.

2 100 kr
2 400 kr

+ Foajéljus
+ Bordsljus
6 st. ETC-profiler med breakup-gobos. Täcker golv och bord för
ett trevligt miljöintryck och en mer levande känsla i lokalen

2 400 kr

+ Scenljus
Belysning av trappan, trappavsatsen samt scen till höger om trappan. Vid
annan scenplacering, begär offert.

4 800 kr

+ Takljus, färger
2 st. CityColor för att tvätta taket i färger

3 000 – 18 000 kr

+ Effektljus
1-6 st. Vari*Lite 3000spot för t.ex. takmönster, blommor/dekor, fotovägg
eller underhållning

12 000 kr

+ Väggar
4 st. Vari*Lite 3500 för mönster och färger på norra, västra och södra
väggen

2 400 kr

+ Ljus på eken
En CityColor som belyser eken ute på borgargården

1 000 kr

+ Följespot
2,5 Kw MHI LYCIAN M2 LongthruLins. Priset är exklusive operatör.

6 300 kr

+ Följespotsoperatör
Kan även tillhandahållas av kunden själv

Lilla paketet

19 000 kr

Inkluderar startkostnad, pelarbelysning, fondljus på tyget bakom
trappan, scenljus, trappljus, bordsljus och foajéljus
Vid annan scenplacering än trappa eller till höger om trappan, begär offert

Pris hela riggen Blå Hallen
Inkluderar ej följespotsoperatör

Ljusanläggningar i Stockholms
stadshus

45 000 kr
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Prislista för ljusrigg i Gyllene Salen, 2019
Obligatorisk startkostnad

10 000 kr

Ljustekniker, ljusbord, dimmer, kablar samt utsättning och nedriggning

+ Valvljus östra sidan
+ Scenljus, liten scen
+ Effekt- och miljöljus
+ Foajéljus

4 000 kr
3 000 kr
9 000 kr
2 100 kr

Lilla paketet

17 000 kr

Inkluderar startkostnad, valvljus på östa sidan, scenljus och
foajéljus

Pris hela riggen Gyllene Salen

23 000 kr

Pris hela riggen Blå Hallen + Gyllene Salen 60 000 kr

Övrigt
Konsultavgifter/design

650 kr/timme

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer med 25 %.
För övriga önskemål ber vi er inkomma med förslag så återkommer vi med
offert.
Ljussättning av evenemanget kan påbörjas kl. 15:00
För mer information och bokning av ljusriggen, kontakta:
cityhallevent@stockholm.se
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