Lokalfakta & tillaggstjanster
Kulturhuset Spira 2018
Version. 2.0

Kulturhuset Spira finns mitt i centrala Jönköping, vackert beläget mellan tre sjöar. Resecentrum, hotell,
restauranger och butiker är bara en kort promenad bort. Jönköping är en centralort på flera sätt.
Förbindelserna med Stockholm, Göteborg och Malmö är goda och 85 procent av landets befolkning kan ta
sig hit på högst tre timmar med bil, tåg, buss eller flyg.
Kulturhuset Spira är ritat av Wingårdh arkitekter, med Gert Wingårdh som ledande arkitekt. Hans arkitektur
kännetecknas av högteknologiska lösningar i kombination med naturlyriska kvaliteter. Kulturhuset Spira
invigdes i november 2011, byggnaden är 15 000 kvadratmeter och består av 6 000 kvadratmeter glas. Huset
är Sveriges första miljöcertifierade kulturhus och alla material är miljögodkända.
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Alla priser är angivna exkl moms

Kontaktuppgifter
Hyresvärd

Smålands Musik & Teater
Box 683
551 19 Jönköping

Telefon
Hemsida

036-32 80 00
www.smot.se

Organisationsnummer

23 21 00-00 57

Leveransadress Kulturhuset Spira
Kulturgatan 3
553 24 Jönköping

Scener, Kulturhuset Spira
Konsertscenen

Teatersalongen

Kammaren

Caféscenen

Antal platser

800

350

60 – 500 (*1)

138

Bredd

14.9

16.6

16.8

7.9

Djup

10.4

16.3

7.4 – 15

5.0

Scenöppning

17.1

14.1

10.0

8.8

17.5

5.2

4.2

Höjd
Ljudanläggning

JA

JA

JA

JA

Scenljus

JA

JA

JA

JA

Inlast, minsta bredd

2500 cm

2990 cm

2600 cm

2600 cm

Inlast, minsta höjd

2600 cm

3000 cm

2300 cm

2600 cm

(*1) 60 – 160 teleskopläktare, 250 bankettdukning, 150 - 500 stående
Övrigt
Trådlös internetuppkoppling till föredragshållare etc. ingår. Fast internet anslutning kan beställas.
Hörselhjälpmedel finns i samtliga lokaler.
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Konsertsalen

I Spiras största rum tar du plats under de många lamporna som skapar en vackerstjärnhimmel. En sal med intimitet och högsta fokus
på skönhet och akustik. Konsertsalen ger stora uppleveser för såväl gästen som arrangören.
Befintlig teknik, Konsertsalen
Befintlig teknik ingår med enkel ljussättning med vitt frontljus över dimmer som styrs från enkelt ljusbord i inspicientrum.
Fast ljudanläggning inkl 2 st trådlösa mikrofoner som styrs från inspicientrum på scen.
Data/videoprojektor, presentationsdator och projektionsduk.
Ljus
Frontljus från salong:
Podieljus:
Vid större behov enligt offert

12 st Profilstrålkastare Selecon Pacific 5,5-13 Zoomspot 80V/1200w
S4 Parnel

Ljud
PA per sida
7st L-acoustic KARA
1st L-acoustic SB18
4st L-acoustic 5XT, frontfill (8st totalt)
Vid större behov enligt offert
Bild
Projektor:
Projektionsduk:

Panasonic PT-DZ110XE, 10600 ansilumen
Motordriven Bredd 9m, Höjd 6,5 m.

Eluttag
Typ av 63A uttag
Typ av 32A uttag
Typ av 16A uttag

CEE
CEE
CEE

antal 3
antal 2
Antal 2

Säkring 63A
säkring 32A
Säkring 16A

Minibemanning för Spiras Konsertsalen är en tekniker från Smålands Musik och Teater.
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Ritningar

Ritningar finns att hämta på www.scenrum.nu
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Teatersalongen

Teatersalongen är byggd efter internationella förebilder som förenar intimitet med möjligheten att förändra rummet på flera olika sätt.
Färgskalan i salongen är inspirerad av John Bauers sagoskog och skänker ett harmoniskt lugn.
Befintlig teknik, Teatersalongen
Befintlig teknik ingår med enkel ljussättning med vitt frontljus över dimmer.
Fast ljudanläggning inkl. 2 st. trådlösa mikrofoner.
Data/videoprojektor, presentationsdator och projektionsduk.
Minibemanning för salen är en tekniker från Smålands Musik och Teater.
Ljus
Frontljus från salong:
Ljus på rå:
Vid större behov enligt offert

12 st Profilstrålkastare Selecon Pacific 5,5-13 Zoomspot 80V/1200w
1,2 kw Selecon Hp fresell

Ljud
PA per sida 12st L-acoustic KIVA
PA Center 12st L-acoustic KIVA
2st L-acoustic Sb18
Vid större behov enligt offert
Bild
Projektor: Panasonic PT-DX 800, 8000 ansilumen
Projektionsduk:
Bredd 6,1 Höjd 4,43m
Inkopplingspunkt för projektor finns på scen.
Eluttag
Typ av 63A uttag
Typ av 32A uttag
Typ av 16A uttag

CEE
CEE
CEE

antal 4
antal 4
Antal 4

Säkring 63A
säkring 32A
Säkring 16A
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Ritningar:

Ritningar finns att hämta på www.scenrum.nu
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Kammaren

Spiras mest flexibla rum, Kammaren, har möjlighet att ta emot teater, musik, dans och konferenser. I väggen finns
teleskopläktare som lätt kan köras in och lokalen dukas om till bankett.
Befintlig teknik, Kammaren
Befintlig teknik ingår med enkel ljussättning.
Fast ljudanläggning inkl 2 st trådlösa mikrofoner.
Data/videoprojektor, presentationsdator och projektionsduk.
Minibemanning för salen är en tekniker från Smålands Musik och Teater.
Ljus
Vitt frontljus över dimmer.
Salongsljus över dimmer.
Ljud
PA per sida
2 L-acoustic Arcs Focus
1 L-acoustic Arcs Wide
Vid större behov enligt offert
Bild
Projektor: Panasonic PT-DW 730, 7000 ansilumen
Projektionsduk:
Bredd 4,5 Höjd 4m
Inkopplingspunkter för projektor finns på scen och teknikbrygga.
Eluttag
Typ av 63A uttag
CEE
antal 2
Typ av 32A uttag
CEE
antal 3
Typ av 16A uttag
CEE
Antal 1
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Säkring 63A
säkring 32A
Säkring 16A

Ritningar:

Ritningar finns att hämta på www.scenrum.nu
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Ritningar finns att hämta på www.scenrum.nu
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Caféscenen

Längst in i huset, nära restaurangen med utsikt över Munksjön, finner du Caféscenen. En lokal som är
utrustad med runda cafébord och en upphöjd scen, här anpassas ljussättningen efter dina behov.
Befintlig teknik, Caféscenen
Befintlig teknik ingår med enkel ljussättning med vitt frontljus över dimmer.
Fast ljudanläggning inkl 2 st trådlösa mikrofoner.
Data/videoprojektor, presentationsdator och projektionsduk.
Minibemanning för salen är en tekniker från Smålands Musik och Teater.
Ljus
Frontljus från salong:
Ljus på rå:
Salongsljus över dimmer
Vid större behov enligt offert

8 st CCT minuette fresnell 500W
4 st S4 Profil 15/30

Ljud
PA per sida
4 L-acoustic Kiva
2 L-acoustic, SB 118
1 L-acoustic Kilo
Vid större behov enligt offert
Bild
Projektor:
Projektionsduk:

Sony WPL-FH31 4300 ansilumen
Bredd 4,5 Höjd 4m

Inkopplingspunkter för projektor finns på scen.
Eluttag
Typ av 63A uttag
Typ av 32A uttag
Typ av 16A uttag

CEE
CEE
CEE

antal 1
antal 2
Antal 1

Säkring 63A
säkring 32A
Säkring 16A
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Ritningar:

Ritningar finns att hämta på www.scenrum.nu
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Loger
På Smålands Musik & Teater finns ett antal loger för 1-2 personer samt storloger.
Vi erbjuder även logepaket som bokas via producent.

Marknadsföring och biljettförsäljning vid kulturevenemang
All biljettförsäljning skall ske via Smålands Musik och Teaters biljettsystem.
En serviceavgift på 32:-/biljett (40:- inkl moms) tas ut per såld biljett. Serviceavgiften tillfaller Smålands Musik & Teater för kostnader
med garderob, biljetthantering och värdar i samband med föreställning.
Smålands Musik & Teater äger kontaktinformation till kunderna och har fulla rättigheter att använda dessa i sitt arbete med försäljning
och marknadsföring även i produktioner med annan arrangör.
De produktioner som arrangeras i Kulturhuset Spira kommer att visas i programpresentation på Smålands Musik & Teaters hemsida.
Respektive föreställning kommer även att synas på LED-skärmar utanför Kulturhuset Spira från 24 timmar innan föreställningen börjar.
Smålands Musik & Teater erbjuder att på förfrågan köpa hjälp med marknadsföring och försäljning från Smålands Musik & Teater, samt
utrymme i våra kanaler.

Prislista kompletterande teknik, övrig utrustning
Nedanstående utrustning är ett urval på vad vi erbjuder.
Ljud
Trådlös mygga/headmike
Trådlös handmikrofon
Mikrofon, bords- eller golvstativ
Ljudanläggning för tal, 2 mikrofoner
Ljudanläggning, musik, presentationer. 2 mikrofoner
Ljudanläggning, större PA
Monitorsystem
Ljudupptagning/Dokumentation
Simultantolkanläggning
Övrigt ljud

Hyra per st och dag
595
595
220
2200
4000
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert

Bild /Ljus
Data/Videoprojektor 7000 ansilumen heldag
Data/Videoprojektor 7000 ansilumen halvdag
Data/Videoprojektor, 5000 ansilumen
TV Mitsubishi MDT52IS 55” på stativ
Streaming/Videoupptagning/Dokumentation
Ljussättning utöver standard
Bild, övrigt
Ljus, övrigt

3500
1750
1300
1000
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert

Scenpaket foajé:
Ljus, övrigt
Scenbyggnation/kvm
Scen för tal. 2x2m, ljud
Scen för t ex trio, stå-upp, DJ. 3x2m, Ljud, enkelt frontljus, tekniker
Scen för t ex coverband. 5x3m, Ljud, front och bakljus, tekniker

Enligt offert
250
3000
6750
14750

It, Tele
Trådlöst publikt nät
Data/tele, övrigt
Fast internetanslutning

ingår
Enligt offert
1000/anslutning
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Flerdagarshyra artiklar ovan:
2 dagar multipliceras med faktor 1,6
3 dagar multipliceras med faktor 2,2

Övrig service
Utställningsyta/kvm (min 2 kvm)ingår bord, stol, wi-fi
Bord
Ståbord
Duk papper
Stol
El, 1-fas, 230V, 10A
El övrigt
Kopiering, sv/v, A4
Färgkopiering A4
Dekorationer enligt offert
Ommöblering Cafèscenen (exkl. möbler) även Loftet
I samband med konferens, flaggning med reklam, varumärke (bef flaggstänger)

450/kvm
200
250
80
80
300
Enligt offert
< 100 3:-/st, >100 1:-/st
< 100 8:-/st, >100 4:-/st
3000
1500:-/flaggstång, max 4 st

Klaverinstrument
Steinway D, flygel
Steinway C, flygel
Steinway C, flygel
Yamaha C, flygel
Yamaha C, flygel

5 000:-/tillfälle, dygn (inkl stämning)
2 800:-/tillfälle, dygn (inkl stämning)
1 800:-/tillfälle, dygn (exkl stämning)
2 200:-/tillfälle, dygn (inkl stämning)
1 200.-/tillfälle, dygn (exkl stämning)

Flygelstämning bokas av Smålands Musik och Teater efter överenskommelse.
Våra akustiska instrument är stämda i 442 Hz.
I de fall någon annan stämning (ex 440Hz) önskas skall instrumentets återställas efter hyresperioden. Detta bekostas av hyrestagaren.

Backline
Yamaha GT2, digitalflygel
Roland FP-50BK, Digitalpiano
Roland Fp9, digitalpiano
AMPEG SVT-450, basförstärkare
Marshall JVM 210, gitarrförstärkare
Vox AC30 Kombo, gitarrförstärkare

650
400
350
350
350
350

Personal
Tekniker per timma
Bärhjälp/Hump (min 3 tim)
Konferensvärd per timma
Utställarservice per timma
Garderobiär per timma (bevakad garderob)
Väktare säkerhet per timma
Ordningsvakt per timma

550
400
450
450
250
475
500

13

Hyresvillkor
1.

Hyresgästen förbinder sig att senast 8 veckor före hyrestidens början överlämna fullständig specifikation (raider) på de åtgärder och tjänster som
skall vidtagas av hyresvärden eller av denna anlitade underleverantör.
Kostnader här för åvilar hyresgästen. Denna specifikation anses som beställning och utgör en del av detta hyresavtal.

2.

Hyresgästen skall i samband med avtalets undertecknande, dock senast sju dagar före hyrestidens början underrätta hyresvärden om namnet,
samt kontaktuppgifter (tfn, mobiltele, e-post), på den person som skall vara hyresgästens företrädare mot hyresvärden före, under och efter
föreställningen.
Den utsedda personen skall även ha en informativ uppgift gentemot allmänheten.

3.

Hyresgästen är skyldig att i god tid före hyrestidens början inhämta nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter.

4.

Avser hyresgästen att inom de förhyrda lokalerna vidtaga särskilda åtgärder, uppsätta kulisser eller belysnings- och ljudanläggningar och dylikt
får detta ske endast efter medgivande från hyresvärden.

5.

Alla ljus- och ljudutrustningar eller andra anordningar som skall försörjas med elektrisk kraft skall före inkoppling på fastighetens elnät granskas
och godkännas hyresvärdens personal. Överstiger det beräknade energibehovet vad som avtalats måste detta omgående och i god tid före
föreställningen meddelas hyresvärden.

6.

Hyresgästen äger rätt att vid konsert- och föreställningsevenemang sälja litteratur, souvenirprogram, souvenirer och fonogram i anslutning till
föreställning. Plats för detta anvisas av hyresvärdens personal.

7.

Hyresgästen skall till varje konsert/föreställning ställa tio (10) biljetter till hyresvärdens fria disposition.

8.

Avgifter till STIM/SAMI samt alla skatter, som är hänförliga till hyresgästens verksamhet i den hyrda lokalen, skall erläggas av hyresgästen.

9.

Skador på hyresvärdens eller fastighetsägarens egendom, vilka inträffar under hyrestiden eller vid sådana för- eller efterarbeten, som inte
utföres av hyresvärden eller av hyresvärden anlitad personal, skall i sin helhet ersättas av hyresgästen.

10. Hyresvärden är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, arbetskonflikt, blockad, lockout eller annan
liknande omständighet. Hyresvärden är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om hyresvärden varit normalt aktsam.
11. Om hyresgästen inställer föreställningen, ansvarar hyresvärden inte för återbetalningen av biljetter utan ersättning.
12. Hyresgästen är skyldig att följa det regelverk som finns framtaget av Socialstyrelsen avseende ljudnivåer. Hyresvärden äger rätt att med
ljudnivåmätare kontrollera att inte ljudnivån överstiger de rekommenderade nivåerna.
13. Hyresgästen förbinder sig att inte uppträda hos konkurrerande företag på ort belägen mindre än 50 kilometer från Jönköping under en tid av tre
(3) månader före och sju (7) dagar efter kontraktets fullgörande, om inte annat skriftligen överenskommits.
14. Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av skiljenämnd, som sammanträder i Jönköping.
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