
TAKSTBLAD, BASTIONEN 2021/2022

Foreninger
Foreninger skal være godkendt af folkeoplysningsudvalget i Nyborg Kommune.

Dagspriser med mindre andet er angivet, dog max 7 timer | priser er ex moms

NB. Stoleopsætning mm. er udover prisen. Foreninger opkræves ikke moms af leje, men af ydelser.
Kulturarrangementer har fortrinsret. *Ved entrepriser over 295 kr. er der tale om Erhverv - se prisliste for erhvervsleje. 
**Mødepakke 1, 2 & 3: se mere på side 4.

Kulturarrangementer 
med entré op til 40 kr. Andet*

0 kr. 1.900 kr.

0 kr. 3.100 kr.

550 kr. 1.000 kr.

2.650 kr. 5.000 kr.

6.000 kr. 12.000 kr.

Sal eller Scene - inkl. lille AV-udstyr

Sal + Scene - inkl. lille AV-udstyr

Balkon

Stort lyd-/lysanlæg

Teatersalspakke
En dag med tribune, stole, nummerering, billetsalg, scene, sal, balkon, garde-
rober, toiletter, cafeområde og VIP-lokaler, afvikler, hjælp til rampe v. load-in, 
lydteknikker 7 timer, rengøring, og annoncering i programhæfte/hjemmeside.

Leje af andre rum - til kulturarrangementer

Pris

0 kr.

Timeløn afvikler, ekstra rengøring + opstilling/
nedtagning

Hverdage kl. 7.00-17.00:
Derudover:

Timeløn tekniker - til fx øvning

Tømme lysbom

Tribune fjernes 2.650 kr.

Opstilling af stole og borde Stole pr. stk.: 7 kr.
Borde pr. stk.:  21 kr.

Opdækning pr. gæst - inkl. tallerkener, bestik, glas og dug 
inkl. opvask.

21 kr.

Oplåsning/aflåsning - faktureres også ved fejllåsning og 
alarmkald

640 kr.

Salg af medbragte drikkevarer - pris pr. gæst. 25 kr.

OBS: I salen kommer der timepris for afvikler 
(personale) oven i lokalelejen

Lejetype m.m.

Mødepakke 135 / 235 / 275 kr.**

265 kr.
318 kr.

Hverdage kl. 7.00-17.00:
Derudover:

318 kr.
424 kr.

Rabat på lokaleleje ved flere dage i træk
2 dage = 20%, 3 dage = 30%, 4 dage = 40% 

Leje til kulturundervisning 135 kr.

Leje ved samarbejde med huset
Der forhandles opstartsgebyr + procentdel af entréprisen

1.060 kr.Pr. stk.

Pr. time:
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Kommune og institutioner
Herunder også frie grundskoler, private børnehaver, gymnasium, efterskole m.fl.

NB: Stoleopsætning m.m. er udover prisen. 
*Ved entrépriser over 295 kr. er der tale om erhverv - se prisliste for erhvervsleje. **Mødepakke 1, 2 & 3: se mere på side 4.

Dagspriser med mindre andet er angivet, dog max 7 timer | priser er ex moms

Kulturarrangementer 
med entré op til 40 kr. Andet*

550 kr. 1.900 kr.

550 kr. 3.100 kr.

550 kr. 1.000 kr.

2.650 kr. 5.000 kr.

6.000 kr. 15.000 kr.

Sal eller Scene - inkl. lille AV-udstyr

Sal + Scene - inkl. lille AV-udstyr

Balkon

Stort lyd-/lysanlæg

Teatersalspakke
En dag med tribune, stole, nummerering, billetsalg, scene, sal, balkon, garde-
rober, toiletter, cafeområde og VIP-lokaler, afvikler, hjælp til rampe v. load-in, 
lydteknikker 7 timer, rengøring, og annoncering i programhæfte/hjemmeside.

Leje af andre rum

Pris

0 kr.

Rabat på lokaleleje ved flere dage i træk
2 dage = 20%, 3 dage = 30%, 4 dage = 40% 

Leje til kulturundervisning 135 kr.

Leje ved samarbejde med huset
Der forhandles opstartsgebyr + procentdel af entréprisen

Timeløn afvikler, ekstra rengøring + opstilling/
nedtagning

Hverdage kl. 7.00-17.00:
Derudover:

Timeløn tekniker - til fx øvning

Tømme lysbom

Tribune fjernes 3.180 kr.

Opstilling af stole og borde Stole pr. stk.: 7 kr. 
Borde pr. stk.:  21 kr.

Opdækning pr. gæst - inkl. tallerkener, bestik, glas og dug 
inkl. opvask.

21 kr.

Oplåsning/aflåsning - faktureres også ved fejllåsning og 
alarmkald

640 kr.

Salg af medbragte drikkevarer - pris pr. gæst. 25 kr.

OBS: I salen kommer der timepris for afvikler 
(personale) oven i lokalelejen

Lejetype m.m.

Mødepakke 135 / 235 / 295 kr.**

265 kr.
318 kr.

Hverdage kl. 7.00-17.00:
Derudover:

318 kr.
424 kr.

1.060 kr.Pr. stk.

Pr. time:

Pr. dag:

Skoleforestilling
4,5 dag med tekniker i 22 timer

9.500 kr.
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Erhverv
Erhvervssponsorer får 10-20 % rabat på husleje, afhængigt af engagement

Dagspriser med mindre andet er angivet, dog max 7 timer | priser er ex moms

5.300 kr.

8.500 kr.

1.500 kr.

12.000 kr.

22.500 kr.

Sal eller Scene - inkl. lille AV-udstyr

Sal + Scene - inkl. lille AV-udstyr

Balkon

Stort lyd-/lysanlæg

Teatersalspakke
En dag med tribune, stole, nummerering, billetsalg, scene, sal, balkon, garde-
rober, toiletter, cafeområde og VIP-lokaler, afvikler, hjælp til rampe v. load-in, 
lydteknikker 7 timer, rengøring, og annoncering i programhæfte/hjemmeside.

Leje af andre rum - til kulturarrangementer

Pris

0 kr.

Rabat på lokaleleje ved flere dage i træk
2 dage = 20%, 3 dage = 30%, 4 dage = 40% 

Leje til kulturundervisning 135 kr.

Leje ved samarbejde med huset
Der forhandles opstartsgebyr + procentdel af entréprisen

Timeløn afvikler, ekstra rengøring + opstilling/
nedtagning

Hverdage kl. 7.00-17.00:
Derudover:

Timeløn tekniker - til fx øvning

Tømme lysbom 1.060 kr.

Tribune fjernes 3.180 kr.

Opstilling af stole og borde Stole pr. stk.: 7 kr. 
Borde pr. stk.:  21 kr.

Opdækning pr. gæst - inkl. tallerkener, bestik, glas og dug 
inkl. opvask.

21 kr.

Oplåsning/aflåsning - faktureres også ved fejllåsning og 
alarmkald

640 kr.

Salg af medbragte drikkevarer - pris pr. gæst. 25 kr.

OBS: I salen kommer der timepris for afvikler 
(personale) oven i lokalelejen

Lejetype m.m.

Mødepakke 225 / 325 / 395 kr.*

265 kr.
318 kr.

Hverdage kl. 7.00-17.00:
Derudover:

318 kr.
424 kr.

Pr. stk.

Pr. time:

*Mødepakke 1, 2 & 3: se mere på side 4.



Møder og konferencer

Mødepakke 1 Mødepakke 2 Mødepakke 3
Halv dag uden frokost Halv dag med frokost Hel dag

Frokostbuffet

Alle priser er angivet ex moms og pr. person

Enten morgenbrød eller 
eftermiddagskage

Morgenbrød

Frugt & snacks

Isvand ad libitum

1 sodavand / juice / øl 
pr. person

Pris:

Kommune/institution: 
235 kr.

Erhverv: 325 kr.

Frugt & snacks

Isvand ad libitum

1 sodavand / juice / øl 
pr. person

Pris:

Kommune/institution/
foreninger: 135 kr.

Erhverv: 225 kr.

Eftermiddagskage

Frugt & snacks

Isvand ad libitum

Frokostbuffet

Pris:

Kommune/institution:
275 kr.

Erhverv: 395 kr.

Tilkøb
Kan tilkøbes både med og uden mødepakke

Sandwich

Kaffe & kage

50 kr.

36 kr.

Enten morgenbrød eller 
eftermiddagskage

Øko. kaffe / 
kvalitets te ad libitum Øko. kaffe / 

kvalitetste ad libitum

1 sodavand / juice / øl 
pr. person

Øko. kaffe / 
kvalitets te ad libitum

To-go-pose 75 kr.

Livestreaming af event* fra 5.000 kr.

Optagelse af event* fra 1.000 kr.

- 1 sandwich, 1 kildevand & en lille snack

Takster 2021/2022

*Prisen er angivet pr. arrangement


