VERTSHUSET ULEFOSS

Prisliste forsamlingslokaler

Lokalene Gleden og Madammen i Ulefoss samfunnshus
Vertshuset Ulefoss er utleier av forsamlingslokalene, mens samfunnshuset leier ut Storsalen og Ulefosshallen

MØTE
Gleden
Madammen
Gleden og Madammen

Kort møte
300
200
400

Halv dag
500
400
700

Hel dag
700
600
900

Kveld
500
400
700

Kort møte inntil 2 timer. Halv dag og kveld inntil 4 timer. Hel dag inntil 8 timer.
Møter kveld må slutte innen kl 21.45. Skillevegg mellom lokalene kan fjernes slik at det blir ett lokale.
MØTEUTSTYR (Gleden)
Projektor og lerret
1 talemikrofon
1 trådløs mikrofon
Flere mikrofoner

200
200
300
100

SELSKAP mandag-torsdag
Gleden
Madammen
Gleden og Madammen

700
500
900

Egen pc må medbringes
CD-spiller og lydkabel til pc er tilgjengelig
Ved møter brukes det lille lydanlegget
Pris per ekstra mikrofon

Selskaper må slutte innen kl 23 på søndager og ukedager og kl 01 fredager og lørdager
Leie til konsert med inngangspenger regnes som selskap.
SELSKAP fredag-søndag
Gleden
Madammen
Gleden og Madammen

1000
700
1400

SCENE MED UTSTYR
Ved enkel bruk av scenen er Vertshuset utleier. Enkel lyssetting, 1 mikrofon for eksempel
Ved mer avansert bruk av scenen er Ulefoss samfunnshus utleier. Stort lydanlegg, konserter osv.
Scene
Gratis
Lysrigg (enkel bruk uten lysmikser)
Gratis
1 mikrofon
Se priser for møteutstyr (over)
Stort lydanlegg
400
Fra samfunnshuset
Ekstra lydutstyr, monitorer etc
I henhold til prisliste
Fra samfunnshuset
Ved bruk av stort lydanlegg kreves det at leietaker har en ansvarlig med lydteknisk kompetanse.
Utleier tilbyr å rigge klart utstyret før bruk.
Lydtekniker kan leies fra samfunnshuset.
Samfunnshuset: 35 94 63 25 (8-15)
Samfunnshuset har det meste innen scene- og lydutstyr til utleie.

Vertshuset Ulefoss har serverings-rettighetene i forsamlingslokalene, med skjenkebevilling.
Vertshuset tilbyr servering og full oppdekking, eller catering der selskapets arrangør
står for all pådekking og servering selv.

Vertshuset Ulefoss
Tlf 35 94 48 04
Mob 95 16 99 69
versthusetulefoss@gmail.com

Ulefoss sentrum - samfunnshuset (Ulefossgata 2, 3830 Ulefoss)

Åpent 14 -22 alle dager (telefonsvarer utenom åpningstid)
Fra kl 12 alle dager

www.vertshusetulefoss.no

