Festiviteten kulturhus arenainfo
ARENATYPE
Flerbrukssal med scene og kino.
KAPASITET
400 sitteplasser ved kino, 380 ved konserter.
ADRESSE
Storgaten 28, 1850 Mysen
BOOKING/INFO
Sentralbord (+47) 69 70 20 00
E-post: booking@eidsberg.kommune.no
Web: www.eidsberg.kommune.no
PARKERING
På begge sider av bygget.
INNLAST
Dører på begge sider av bygget. Gateplan, rampe for å trille fra lasteplan til salgulv (trapp).
Lysmål 140 x 200 cm. 120 cm opp til scenegulv.
SCENE
10 m bredt fri scenegulv og 8,5 m dyp. 1,2 m høyde fra salgulv til scenegulv. Minimum 6 m fri
høyde til lysrigg.
STRØMKAPASITET
3 x 63 A/220V (blå 3-fas), 1 x 16 A/220V (blå 3-fas), 1 x 16A, 48 stk dimmekurser.
LYD SCENEANLEGG
4 x Tannoy i12 FOH, Tannoy delay system på galleriet, 1 x Midas Venice 160 mikser, 2x
Sennheiser e835 + bøyler G3 566-608 MHz. Tilkobling av PC/MP3.
MIKSEPOSISJON
10 m fra scenekant. Inntil vegg til galleriet i senter av salen.
PROSJEKTORLERRET
Mål: 4 x 3,5 m bakerst på scenen.
LYSUTSTYR TILGJENGELIG
6 stk fresneller i saltrekk, 4 stk parkanner i scenetrekk, 12-kanals dimmerack 63A/240V, Zero
88 lysmikser
GARDEROBE
Med sminkespeil og oppholdsrom i lokalet under scenen. 2 stk toaletter. Egen utgang på
bakkeplan. Trapp opp til scene på høyre side.

CATERING
Ingen kjøkkenfasilitet. Søknad om skjenkebevilling må sendes senest 2 uker i forveien til
postmottak@eidsberg.kommune.no
STANDARD PRODUKSJONSTIDER
Innlast:
Etter behov
Dører åpner: Etter ønske
Show:
Etter ønske
Brannalarmer montert på scene og i sal. Bruk av røykmaskin og pyroteknikk skal godkjennes
av brannvesen. Scenerigg må ta hensyn til kinohøyttalere (skal ikke fjernes fra scenen!) 12
stk. sceneelementer er tilgjengelig. Ønskes flere sceneelementer kan dette leies etter avtale.
Kiosk med billettsalg i forbindelse med salen. Renhold etter avtale. Wifi-nett.
Daglig leder
E-post
Mobil

Ingun Fjellstad
ingun.margrete.fjellstad@eidsberg.kommune.no
(+47) 474 81 781

Teknisk konsulent
E-post
Mobil

Øystein Pedersen
oystein.aaseby.pedersen@eidsberg.kommune.no
(+47) 976 34 872

k:\samarbeid\hr\1-digitalisering\famac\ferdige tekster\arenainfo\festiviteten arenainfo_ferdig.docx

