Talon henkilökunta täyttää:

Varaus vahvistettu

Tilaisuus

Kuhmo-talo
Koulukatu 1
88900 KUHMO
Puh (08) 6155 5451 / 6155 5450
kuhmo.talo@kuhmo.fi
www.kuhmotalo.fi
TILANVARAUSLOMAKE
Toivomme, että vastaat kuhunkin kysymykseen mahdollisimman tarkasti. Tarpeen vaatiessa
teemme lisäkysymyksiä. Tärkeintä on, että järjestäjä tietää, mitä hän tilaisuudelta haluaa.
Silloin me pystymme räätälöimään palvelumme oikein.
Huomaathan, että tilanvaraus vahvistetaan vasta allekirjoitetun lomakkeen saatuamme.
Tilaisuuden järjestäjänä olet vastuussa tilaisuuden turvallisuudesta ja tarvittavista luvista ja maksuista.

VARAAJA
Tilaisuuden järjestäjä:
Onko järjestäjä arvonlisäverovelvollinen?

kyllä

ei

Yhdyshenkilö
Puhelin
Sähköposti
Laskutusosoite
Lipunmyynnin tilitys tilille:
Tekniikan vastuuhenkilö:
TILAISUUS
Tilaisuuden nimi:
Tilaisuuden päivämäärä

Salin rakennus klo

Tilaisuus alkaa klo

Tilaisuus päättyy klo

Tilaisuuden väliaika alkaa n. klo
Tilaisuuden luonne (esim. konsertti, kokous tms.)

tilaisuudessa ei ole väliaikaa

Esiintyjien määrä
Tilaisuuden muun henkilökunnan määrä
Onko tilaisuudessa aulamyyntiä (esim. levyt, fanituotteet yms.)
kyllä
TARVITTAVAT TILAT
Lentua-sali (668 paikkaa + 6 pyörätuolia)
Lentua-salin permanto (425 paikkaa + 6 pyörätuolia)
Pajakka-sali (99 paikkaa)
Ryhmätyötilat tms., tilatoive:

ei
(miksauspöydän kanssa 649 + 6)
(miksauspöydän kanssa 406 + 6)

Lentua-salin yhteydessä on kolme taiteilijapukuhuonetta, joista yhdessä on minikeittiö.
Salin vuokraajaa ei veloiteta erikseen aulatiloista tai pukuhuoneista. Muita aputiloja järjestetään tarvittaessa.
Järjestäjän niin toivoessa Lentua-salin parvi avataan myyntiin vasta permannon täyttyessä.

TOIVOTTU VARUSTUS
Flyygeli (viritys 442)
Lentua-salin tanssimatto
Seuraavat varusteet ovat maksuttomia:
Miksauspöytä saliin
Puhujapönttö
Kokouskalustus
Valkokangas
Pöytiä lavalle
Soittajatuoleja
Talon kuorokoroke
Suomen lippu saliin
Pajakka-salin äänentoisto
Pajakka-salin teatterivalaistus
Yleisötilaisuus edellyttää normaalisti aina valo- ja äänimiehen käyttöä, mistä veloitetaan tuntimaksu.
Saleissa olevan valo- ja äänikaluston tai savukoneen käytöstä ei peritä tämän lisäksi erillistä korvausta.
Tekniikasta annetaan tarvittaessa erillinen lista. Savukoneessa ei saa käyttää öljypohjaisia kemikaaleja.
Avotulen (myös kynttilöiden) ja tulitehosteiden käyttö talossa on kielletty.
Kuhmo-talossa on runsas valikoima erilaisia teatterivalonheittimiä ja mikrofoneja.
Niistä voi tiedustella talon tekniseltä henkilökunnalta:

Kari Pulkkinen (p. 0400 - 582 384) ja Elmeri Kinnunen (0440 - 707675)
Esiintyjän toivomat video- ja ääninauhat, muistitikut tms. pyydetään toimitettavan ennakkoon.

TOIVOTTU HENKILÖKUNTA
Näyttämömiehet

henkeä

Ovimiehet

henkeä

Muu aputyövoima

henkeä

Järjestyksenvalvojat

henkeä

Tilaisuuden järjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta.
Edellä olevasta henkilökunnasta laskutetaan hinnaston mukaisesti.

TOIVOTTU KORISTELU
Suomen lippu saliin (maksuton)
Liputus ulos
Kukat puhujapönttöön
Kukat lavalle
Ulkotulet tms.

(eri maiden lipuista tieto hyvissä ajoin)

ILMOITTELU
Kuhmo-talo lisää kaikki yleisötilaisuudet maksutta omiin tiedotteisiinsa, Kainuun alueen tapahtumainfoon,
internet-sivuilleen ja facebook-sivulleen.
Lippujärjestelmämme liput näkyvät automaattisesti verkkomyynnissä, mutta siellä ei ole varausmahdollisuutta.
Julistejakelu Kuhmon kaupunkialueella on maksutonta.
Alueen printtimediassa suosittelemme Kuhmolaista.

Tapahtumasta saa tiedottaa aikaisintaan:
Syksystä 2019 alkaen voimme myydä erityisnäkyvyyttä Lippupisteen järjestelmään.

Kysy lisää: Mikko Nortela, p. 08 6155 5450
LIPUNMYYNTI
Kuhmo-talon tapahtumien lipunmyynti tapahtuu aina Kuhmo-talon kautta.
Käytämme Ticketmasterin lippujärjestelmää kevään 2019 loppuun ja sen jälkeen Lippupisteen järjestelmää
Kuhmo-talo varaa jokaiseen tilaisuuteen omaan käyttöönsä maksimissaan kuusi paikkaa.

Lippujen teksti:

Lippujen hinta (täytä haluamasi hintaryhmät)
Aikuinen

Eläkeläinen

Opiskelija

Lapsi

Varusmies

Kutsuvieraista veloitamme 0,20 € / kpl

Perhelippu ( 4 henkeä)
Ryhmälippu ja ryhmän koko
Mahdollinen erikoisalennus
Lipun hintaan lisätään palvelupalkkio. Lisäksi nettikaupassa hintaan lisätään toimitusmaksut.
Lipun hinta Palvelupalkkio
0-14,99
1,50 / lippu
15-29,99
2,50 / lippu
30-49,99
3,50 / lippu
50 4,50 / lippu

Haluan, että vaatesäilytyksen hinta (1,50) sisällytetään lipun hintaan

Artistilippujen määrä (veloitetaan 0,20 €/kpl)
Vammaisen lipunostajan saattajalla myönnetään vapaalippu (aina korkeintaan 1 / saatettava, järjestäjälle maksuton).
Kuhmo-talo on mukana Kaikukorttikokeilussa, jossa myönnetään sosiaalisin perustein vapaalippuja.
Järjestäjänä voit antaa luvan Kaikukorttien käyttöön, lipuista ei ole kuluja järjestäjälle.

Kaikukorttien vapaalippujen maksimimäärä:
Ennakkomyynnin alkupäivä:
Lähetä markkinointimateriaali (kuvat ja tekstit) hyvissä ajoin osoitteeseen mikko.nortela@kuhmo.fi
Ohjeet tarvittavista kuvaformaateista ovat sivulla https://www.kuhmotalo.fi/esiintyjille/
kohdasta Lipunmyynti ja markkinointi.
MUUTA MUISTETTAVAA
Kuhmo-talon Kulttuurikahvila Juttua vastaa talossa järjestettävien tilaisuuksien tarjoilusta.
Kahvila Juttua, Anna Haverinen-Klemetti, p. 0400-202833, järjestää myös artistien cateringia.

Tilan varaajana olet vastuussa tilaisuuden turvallisuudesta, luvista ja maksuista. Muista erityisesti
ilmoitukset viranomaisille
Teosto- ja Gramex-ilmoitukset
vakuutukset
yleisön, esiintyjien ja henkilöstön turvallisuus
Voit käyttää tämän lomakkeen lisäksi erillisiä liitteitä (esim. lavakartta ja tilaisuuden ohjelma).
Vuokrat ja korvaukset vähennetään lipunmyyntitilityksestä.

Kuhmo-talolla on valmius laadukkaisiin videointeihin ja äänityksiin, joista peritään erillinen korvaus.
Mainitse etukäteen, jos olet kiinnostunut tästä palvelusta.
Tilaaja on ohjelmatoimisto ja haluaa kiinteän vuokran (ks. hinnasto).
PALAUTUS
Palauta lomake allekirjoitettuna joko postitse tai skannattuna osoitteeseen kuhmo.talo@kuhmo.fi
Alustava varaus muuttuu vahvistetuksi vasta, kun olemme saaneet varauslomakkeen.

Paikka ja aika

Allekirjoitus
Nimenselvennys

