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KokoTeatterin vuokraushinnasto 2013 - 2014. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tilavuokra sisältää tilan, tekniikan (siltä osin, kun se on vapaana) sekä teknisen henkilön
perehdytyksen. Vuokraan sisältyy poikkeuksetta aina kaksi KokoTeatterin työntekijää.
Tilavuokraan kuuluu tilojen järjestäminen asiakkaan toiveiden mukaan. Teatterilta löytyy
pitkiä ja pyöreitä pöytiä, tuoleja sekä pöytäliinoja. Tilojen asettelusta ja järjestelyistä on
aina sovittava erikseen. Vuokrahinnasto on päiväperusteinen (maksimi aika 12h).
Tilavuokrat:
Teatteri
(Näyttämö & juhlasali)

1200€ (170€/h)

Jazz Clubin lava
(Lava & sali)

1000€ (140€/h)

Studionäyttämö
1000€ (120€/h)
(Erillinen huone, missä lattianäyttämö ja katsomo vakiona 27 istumapaikkaa)
Musiikkihuone
(Erillinen äänieristetty huone)

800€

(100€/h)

Vuokraushintaan kuuluu KokoTeatterin lipunmyyntikanava Tiketti.
Erikseen sovittavat ja hinnoiteltavat asiat:
-

-

Siivous. Vuokrattava tila jätetään samanlaiseen kuntoon, kuin se on
vuokraushetkellä ollut. Jos asiakas haluaa, KokoTeatteri voi hoitaa siivouksen. Tästä
sovittava vuokraussopimusta tehdessä ja siivouksesta laskutetaan erikseen.
Teknikko. Vuokrahintaan sisältyy asiakkaan oman teknisen henkilön perehdytys tilan
tekniikkaan. KokoTeatterin kautta voi myös tiedustella teknistä henkilökuntaa, jonka
palkkaamisesta sovitaan erikseen.
KokoTeatteri
KokoTeatteri on vapaa ammattiteatteri (perustettu 1997) joka toimii Helsingin Kalliossa.
KokoTeatterin ohjelmisto koostuu uusista kotimaisista näytelmistä ja kiinnostavien
ulkomaisten näytelmien Suomen kantaesityksistä. KokoTeatterin esitykset peilaavat
ympäröivää yhteiskuntaamme, eläen sekä voimakkaasti nykyhetkessä että herätellen
väliin historian lehdiltä ilmiöitä, tarinoita tai henkilöitä huomiomme valokeilaan.
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-

-

Jos asiakas haluaa, KokoTeatteri voi mainostaa asiakkaan tapahtumaa
KokoTeatterin sekä Koko Jazz Clubin sosiaalisen median kanavissa, sekä Internetsivuillaan.
Lippuvarausten vastaanottamisesta puhelimitse, sekä sähköisesti voidaan sopia
erikseen. Lipunmyyntiin ja siihen liittyvät taloushallinnolliset palvelut, sekä
lipputulojen laskutukset onnistuvat myös KokoTeatterin kautta.
Harjoitus- sekä rakennusaikataulu ja niistä koituvat mahdolliset ylimääräiset
kustannukset sovitaan sopimuksentekohetkellä.
Soittimien käytöstä on aina sovittava erikseen (Yhteydenotto suoraan Timo
Hirvonen)
Cateringpalvelut onnistuvat tilausravintolamme kautta. Lloyd Polack loihtii mitä
uskomattomimmat tarjoilut tilaisuuksiin. Hinnasto vaihtelee tarjottavan mukaan.
Tilan lisäksi on mahdollista myös vuokrata elävää musiikkia tapahtumiin ja
tilaisuuksiin. (Tiedustelut: Timo Hirvonen)
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