
Priser og betingelser ved leje af LiteraturHaus til kulturarrangementer

Priser:
Salen:
Mandag - torsdag: 2.500 kr.
Fredag: 5.200 kr.
Lørdag: 7.200 kr.
Søndag: 3.000 kr.

Kældercaféen:
Mandag - torsdag: 900 kr.
Fredag - søndag: 2.500 kr.

Tidsrum: 17:00 - 23:00 (ønskes ekstra tid, kan det aftales mod ekstra betaling)
Betaling: Betaling skal ske højst 8 dage efter arrangementets afholdelse.

Indtægter: Lejer beholder alle indtægter i forbindelse med salg af billetter. Lejer har ikke ret til at
sælge drikkevarer eller mad til gæster.

Inkluderet i lejen:
Adgang til to toiletter i kælderetagen.
Rengøring efter endt ophold. Lejer efterlader lokalet opryddet.
Lydanlæg (Yamaha MG166 mixer, 3 SM58 mikrofoner, kabler og stativer, 1 SM57 mikrofon, kabler og
stativer, Dynacord forstærker og højttalere med bundkasser).
8 lamper til spot.
Scenemoduler.
Lejer modtager et lokale, som er rent og møbleret med caféborde og stole. Lejer står selv for
yderligere indretning, opsætning af scene mm.

Aflysningspolitik:
Senest 8 uger før. Ved evt. aflysning mindre end 8 uger inden lejens begyndelse faktureres 50% af
prisen. Ved aflysning mindre end 2 uger inden lejens begyndelse faktureres 100% af prisen.

Lyd:
Leje inkluderer ikke lydmand eller lysmand. Vores tjenere og frivillige kan sætte mikrofoner og
standard scenebelysning.
LiteraturHaus har lov til at spille 100 db. Det svarer groft sagt til en fed jazz, pop eller folk  koncert -
men ikke høj electro eller hård rock. Ved koncerter på en hverdag skal musikken være yderligere
dæmpet efter kl 23. Det er lejers ansvar, at lydniveauet fra lejers gæster ikke overstiger et rimeligt
niveau i forbindelse med besøg på LiteraturHaus.

Ordensregler:
LiteraturHaus forventer, at gæster opfører sig nogenlunde fornuftigt. Enhver form for truende eller
voldelig opførsel mod nogen af LiteraturHaus’ ansatte eller partnere, vandalisme eller hærværk vil
medføre øjeblikkelig udvisning fra LiteraturHaus. Eventuelle omkostninger forbundet med skader efter
vandalisme eller hærværk i forbindelse med lejen vil blive pålagt lejer.

Personale:
Udlejer bemander baren.


