GÖTEBORGS KONSERTHUS
Lokalhyra Stora salen, evenemang
KONTAKTA OSS
Göteborgs Symfoniker AB
öteborgs Konserthus
Götaplatsen
412 56 Göteborg
+46 (0)31-726 53 00
Frågor om
Lokalerna
ken.johns@gso.se

Stora Salen rymmer 1 200 personer:
måndag-torsdag			
55 000 kr
fredag-söndag			
60 000 kr
I ovanstående priser ingår
• Artistloger och foajéer
• En föreställningansvarig finns på plats under hela hyrestiden
• Befintligt fast ljud och ljusteknik
• Städ före och efter hyrestiden
• Bemanning av publikvärdar upp till fyra timmar

Biljetter
carina.carlsson@gso.se

Hyran avser 8 timmar. Timmar utöver 8 timmar debiteras med 3 500 kr/tim.
Vid extra insatt konsert samma dag debiteras 50 % av lokalhyran utöver grundhyran.

gso.se

Hyra av teknik, tekniker och annan utrustning fås på offert.
All mat och dryck beställs genom GSABs restaurang.
BILJETTFÖRSÄLJNING
All biljettförsäljning till evenemang sker genom leverantören. Leverantören erhåller en biljettserviceavgift av biljettköparen om 25 kr inklusive moms. Leverantören förbehåller sig rätten till 10 biljetter
(Stora salen) till varje evenemang. Vid evenemang med biljettförsäljning genomför GSAB inga
förskottsutbetalningar av biljettintäkter. Utbetalningar görs alltid efter evenemangsdatumet med
avräkning.
PROVISION
Rätten att sälja cd och dvd i Konserthuset förfogar leverantören exklusivt över. Beställaren kan efter
överenskommelse med leverantören få rätt att själv bedriva försäljning vid det aktuella evenemanget
varvid 15 % av bruttointäkten av försäljningen ska utgå som provision till leverantören. Leverantören
kräver att kassasystem används. Leverantören kan bistå med personal samt kassasystem om beställaren önskar. Då utgår en provision på 15 %. Beställaren ska på evenemangsdagen redovisa försäljningsintäkterna till foajéansvarig på Konserthuset.
Alla priser för lokalhyra är momsfria. Övriga kostnader är momsbelagda med 25 %.
Preliminärbokningar görs kostnadsfritt, en slutlig bokning behöver göras inom 4 veckor efter preliminärbokningen. Därefter faller den preliminära bokningen automatiskt ur systemet.

Prisuppgifter gäller
från den 1 juli 2016.
Med reservation för
prisändringar.

Vid avbokning av Stora salen, senare än 3 månader men tidigare än 2 månader före arrangemangets början, debiteras 50 % av lokalhyran. Vid avbokning senare än 2 månader men tidigare än
en månad före arrangemangets början debiteras 80 % av lokalhyran. Vid avbokning 1 månad eller
senare före arrangemangets början debiteras 100 % av lokalhyran.

Göteborgs Symfoniker – en del av

