Tarievenoverzicht Theater aan de Schie 2020-2021
Alle prijzen zijn per activiteit, per dag en exclusief BTW (tenzij anders is aangegeven).
Bij meerdaagse huur van apparatuur gelden afwijkende prijzen, een en ander in overleg. Dit
overzicht is geldig van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021.
Huur van de theaterzaal bedraagt € 3.650,00 per dag, exclusief BTW.
Bij huurprijs is inbegrepen:
*
Gebruik theaterzaal maximaal 12 uur per dag
*
Theatertechnici: 3 technici, maximaal 12 arbeidsuren per persoon per dag,
per dag, inclusief 2 uur pauze)
*
Bij meerwerk uren techniek of meeruren gebruik theaterzaal worden separate afspraken
gemaakt
*
Schoonmaak: 4 uur
*
Horeca- en garderobepersoneel, publieksbegeleider, kassamedewerker en kaartcontrole
*
Gebruik van 5 kleedkamers
*
Gebruik artiestenfoyer inclusief bediening tijdens
uitvoeringsuren
*
Gebruik lichtinstallatie theaterzaal (maximaal 20 kringen FOH en 40 lichtkringen in de
toneeltoren), bediening door theater
*
Gebruik geluidsinstallatie theaterzaal (maximaal 8 lijnen, 6 microfoons, standaard
effectapparatuur en monitorset), bediening door theater
*
Gebruik toneelinstallatie (maximaal 6 trekken, exclusief lichttrekken en afstopping, bediening
door theater
*
Gebruik foyer 1 uur vóór en 1 uur na zaalactiviteit voor ontvangst gasten (vaste opstelling
meubilair)
*
Gebruik garderobe (700 jassen)
*
Verstrekking van 700 entreekaartjes met rij- en stoelnummering en 2 eigen tekstregels van 25
posities
De extra kosten voor een tweede voorstelling op dezelfde dag bedragen € 1.166,00
Huur van de foyer bij horeca-gebruik bedraagt € 1.674,00 per dag, exclusief BTW.
Bij huurprijs is inbegrepen:
*
Horeca- en garderobepersoneel, publieksbegeleider
*
Gebruik garderobe (700 jassen)
*
Schoonmaak: 2 uur
*
Vast ingesteld lichtplan
*
Vaste opstelling meubilair
Huur van de foyer als uitvoeringsruimte bedraagt € 3.448,00 per dag, exclusief BTW
Bij huurprijs is inbegrepen:
*
Gebruik foyer maximaal 12 uur per dag
*
Theatertechnici: 3 technici, maximaal 12 arbeidsuren per persoon per dag,
per dag, inclusief 2 uur pauze)
*
Schoonmaak: 2 uur
*
Horeca- en garderobepersoneel, publieksbegeleider, kassamedewerker en kaartcontrole
*
Gebruik van 5 kleedkamers
*
Gebruik artiestenfoyer inclusief bediening tijdens
uitvoeringsuren
*
Gebruik lichtinstallatie foyer (maximaal 20 kringen)*
*
Gebruik garderobe (700 jassen)
*
Verstrekking van 700 entreekaartjes met rij- en stoelnummering en 2 eigen tekstregels van 25
posities
De extra kosten voor een tweede voorstelling op dezelfde dag bedragen € 1.166,00

Gespecificeerde extra tarieven Theater aan de Schie 2020-2021
(alle prijzen zijn per activiteit, per dag (tenzij anders aangegeven) en exclusief BTW)
Extra uitlooptijd foyer vanaf 1 uur na zaalactiviteit, per uur

€ 248,00

Uurtarief per persoon, per activiteit
Theatertechniek
Publiciteit
1e medewerker horeca
Horecapersoneel
Schoonmaak

€
€
€
€
€

46,50
37,50
36,50
28,00
28,00

Prijzen per persoon, per activiteit en per dag
Uw lichtplan door ons op haalbaarheid getoetst
Uniek lichtontwerp op maat
Kijkdag voor lichtontwerp
Reiskosten, per kilometer
Maaltijddeclaratie technici (overeenkomstig CAO)
Overige diensten op offertebasis

gratis
€ 466,00
€ 268,00
€
0,19
€ 31,50

Materialen per stuk, per activiteit en per dag
Beamer en scherm (opzicht/doorzicht, maat 5.08 x 3.25 m’)
Huur gestemde concertvleugel
Podiumdeel (2 bij 1)
Katheder
Plaatsing verkooppunt in foyer
Gaasdoek
Decordoek
Zendermicrofoon (headset of handheld)
Meekijkmonitor op toneel
Discobol
Rookmachine
Hazer
Huur pipe & drape, prijs per m”
Overige materialen en apparatuur op offertebasis

€ 512,00
€ 309,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 55,00
€ 95,00
€ 95,00
€ 95,00
€ 213,00
€ 32,50
€ 32,50
€ 37,50
€ 11,00

Horeca
Drank op offertebasis
Food op offertebasis
Diversen
Bemiddeling artiesten (omzetpercentage)

15%

