
Prislista för bokning av  
lokal på Kulturkvarteret
Vi erbjuder lokaler och tjänster för arrangemangsbokning på  
Kulturkvarteret. Örebro kommuns intentionen är att det ideella  
föreningslivet ska ha samma möjligheter som kommersiella  
aktörer att arrangera aktiviteter på Kulturkvarteret. Därför betalar  
kommersiell verksamhet ordinarie pris medan ideella föreningar,  
civilsamhälle och Örebro kommun subventioneras. 



Prioritering
Fördelning av arrangemang i Kulturkvarteret görs i dialog, med målsättning 
att uppnå en rimlig fördelning av Kulturkvarterets lokaler och tjänster för 
olika verksamheter och typer av aktiviteter. Kulturkvarteret strävar efter ett 
mångfacetterat utbud där så många olika uttryck som möjligt ska vara repre-
senterade.

Bokning och avbokning
Kunden ska erhålla bokningsbekräftelse. Vid eventuell diskussion avseede vem 
som bokat en lokal ska kunden kunna uppvisa bokningsbekräftelse. Muntliga 
bokningsbekräftelser är ej giltiga. Vid avbokning mindre än två veckor innan 
debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning mindre än 2 dagar innan debiteras 
full avgift.

Lokaler för arrangemangsbokning 
På Kulturkvarteret finns möjlighet att boka arrangemang i de flesta lokaler 
som ryms i huset. Avgiften varierar beroende på storlek av lokal och teknik- 
utrustning, minsta debitering är 2 timmar. Möjlighet finns att avtala om  
omsättningsavgift.

25 % moms tillkommer på samtliga priser.

SCENER
Kulturkvarterets tjänster och lokaler är tillgängliga under anläggningens 
ordinarie öppettider. Vid behov kan även lokalerna bokas utanför ordinarie 
öppettider efter särskild överenskommelse, då kan det kostnad för eventuell 
publikvärd tillkomma med 400 kr/tim.

Avgiften inkluderar:
• Teknisk koordinator.
• Befintligt PA och befintligt frontljus.
• Publikvärd.
• Bemannad biljettkassa.
• Möjlighet att synas på Kulturkvarterets hemsida samt digitala skärmar.

Eventuellt tillkommande avgifter:
• Teknisk koordinator vid utökat behov á 600 kr/tim.
• Extra publikvärdar/humpar á 400 kr/tim.
• Ett minimum om 3 timmar debiteras vid inkallad extrapersonal.
• Övrig teknik utöver teknikspecifikation mot offert.

Överenskommelse om utrustning och tjänster sker vid bokningstillfället.  
Konferenspaket och liknande event skräddarsys efter önskemål och behov.

ÖVRIGA LOKALER
Rummen kan bokas för arrangemang under anläggningens ordinarie öppet- 
tider. Vid behov kan lokalerna hyras ut utanför ordinarie öppettider efter  
särskild överenskommelse. 

Konferenspaket och liknande event skräddarsys efter önskemål och behov. 
Överenskommelse om utrustning och tjänster sker vid bokningstillfället



Extern komersiell aktör
Volymen
8 timmar: Fast del 20 000 kr, överskrids 8 timmar utgår timdebitering per 
påbörjad timme à 2000 kr/tim.
Dubbel föreställning: 30 000 kr.
4 timmar: 14 000 kr.
Rörlig del: Serviceavgift enligt Ticketmasters tariff.

Akustiken, Blackboxen och Entréscenen
Akustiken: 8 timmar 9000 kr, eller 1200 kr/tim.
Blackboxen: 8 timmar 9000 kr, eller 1200 kr/tim.
Entrécenen: 1200 kr/tim.
Rörlig del: Serviceavgift enligt Ticketmasters tariff.

Övriga lokaler
Salar för dans, teater, drama, orkesterspel och föreläsningar samt  
skaparverkstäder (exkl. brännugn) 600 kr/tim.

Övriga rum 300 kronor kr/tim.

Örebro kommun och extern  
aktör inom ideellt föreningsliv  
och civilsamhälle
Volymen 
8 timmar: Fast del 9000 kr, överskrids 8 timmar utgår timdebitering per  
påbörjad timme à 2000 kr/tim.
Dubbel föreställning: 13 500 kr. 
4 timmar: 5000 kr.
Rörlig del: Serviceavgift enligt Ticketmasters tariff.

Akustiken, Blackboxen och Entréscenen 
Akustiken: 8 timmar 4500kr, eller 600 kr/tim. 
Blackboxen: 8 timmar 4500kr, eller 600 kr/tim. 
Entréscenen: 600 kr/tim.

Övriga lokaler
Salar för dans, teater, drama, orkesterspel och föreläsningar samt  
skaparverkstäder (exkl. brännugn) 200 kr/tim.

Övriga rum 100 kr/tim.


