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Prislista
Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2020
Denna prislista gäller för hyrestillfällen fr.o.m. 2020-01-01.
Stockholms stad kan komma att besluta om förändringar av prislistan.
Hyresgäster är enligt stadens hyresvillkor skyldiga att betala ersättning
till staden för hyra av Blå Hallen och Gyllene Salen i enlighet med den
prislista som är gällande vid tidpunkten för respektive hyrestillfälle
1. Lokalhyra (för närvarande utgår ingen moms)
Blå Hallen
68 000 kr
Gyllene Salen
68 000 kr
Båda lokalerna
125 000 kr
Drinkpris*
90 000 kr
Rigg-/Repetitionsdag
68 000 kr
*Avser 60 minuters fördrink utan rigg i den ena lokalen och full hyra av
den andra lokalen.
2. Personalkostnad (moms tillkommer)
Obligatorisk kostnad beroende på antalet gäster

1 - 150 gäster
151-300 gäster
301 - 450 gäster
451 - 600 gäster
601 - 750 gäster
751 - 900 gäster
901 - 1050 gäster
1051 - 1200 gäster

18 000 kr
21 000 kr
24 000 kr
27 000 kr
30 000 kr
33 000 kr
36 000 kr
39 000 kr

I priset ingår evenemangspersonal och garderobspersonal fram till kl.
01.00. Observera att efter kl. 01.00 debiteras evenemangspersonal per
timme. Under rigg-/repetitionsdag debiteras evenemangspersonal per
timme. Antalet personal som debiteras för under avrigg samt rigg/repetitionsdag avgörs individuellt av hyresvärden. I priset för 1511 200 gäster ingår även en vakt från stadens upphandlade
säkerhetsbolagsom är på plats under hela evenemanget.
Kostnad per personal och timme

Evenemangspersonal kl. 06.00-02.00
Evenemangspersonal kl. 02.00-06.00
Extra garderobspersonal
Ordningsvakt

600 kr
1 200 kr
300 kr (minimum 4 h)
400 kr (minimum 4 h)

3. Övrigt (moms tillkommer)
Scenpodium (0,8 m x 1,6 m)
Marschaller (inklusive påfyllning)
Flygel
Orgel

250 kr/del
1000 kr
2 500 kr
2 500 kr
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4. Ljusrigg Blå Hallen (moms tillkommer)
Obligatorisk startkostnad

10 000 kr

1

Ljustekniker , ljusbord, dimmer, kablar samt utsättning och nedriggning

+ Pelarljus

4 000 kr

38 st pelare med LED-par RGBA i valfria färger.
Chauvet SlimPar Pro Qz12-USB

+ Foajéljus
+ Bordsljus

2 100 kr
2 400 kr

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

+ Scenljus

2 400 kr

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

+ Takljus, färger

4 800 kr

2 st. CityColor för att tvätta taket i färger

+ Effektljus

3 000 – 18 000 kr

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

+ Väggar

12 000 kr

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

+ Ljus på eken

2 400 kr

En CityColor som belyser eken ute på Borgargården

+ Följespot

1 000 kr

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

+ Följespotsoperatör

6 300 kr

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

Hela riggen Blå Hallen

45 000 kr

Inkluderar ej följespotsoperatör

1

Startpaketet är beräknat på evenemang med tillträde till Stadshuset kl. 13-01
samt med efterföljande nedrigg. Vid tidigare sluttid dras en timkostnad av från
ljusteknikerkostnaden.
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5. Ljusrigg Gyllene Salen (moms tillkommer)
10 000 kr

Obligatorisk startkostnad
Ljustekniker2, 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 östra sidan, scenljus och foajéljus

Hela riggen Gyllene Salen

23 000 kr

Armaturer
14 st Chauvet SlimPar Pro Qz12-USB
8 st Robe Robin 600+
8 st Martin Entour 250

Hela riggen Blå Hallen + Gyllene Salen
6. Övriga ljuskostnader (moms tillkommer)
Konsultavgifter/design

60 000 kr

580 kr/timme

2

Startpaketet är beräknat på evenemang med tillträde till Stadshuset kl. 13-01
samt med efterföljande nedrigg. Vid tidigare sluttid dras en timkostnad av från
ljusteknikerkostnaden.
3

