Cafeén tilbyder hver dag:
Kildevand
Sodavand
Alm. øl
Special øl
Husets vin – 1 fl.
Husets vin – ¼ fl.
Krus kaffe/te
Kande kaffe/te
Krus cacao / cappuccino / café au lait mv.
Krus kaffe med hjemmebagt kage
Noén nødder
Noét chokolade / Noét slik
Chips
Toast med skinke / ost
Special tilbud efter aftale:
Kande isvand
Wienerbrød/kage
Sandwich (trekant/stor)
Pomme Frites
Ekstra remoulade
Frugt
Franskbrød m. pålæg/ost
Spec. smørrebrød (bestilles)
Kaffe (ad libitum) og kage
Kaffe og brød/morgenbrød til møder (excl.
Ost)
Ost til brød
Dagens suppe m. brød
Koncert tilbud:
Fadøl
Spiritus/cognac
Drink
Irsk kaffe
Cider
Snaps/Gl.dansk/shots
½ fl. Snaps
1 fl. Snaps
1 fl. Spiritus incl. 8 vand

10
20
25
45
130
45
10
40
15
30
20
25
10
18

Leje af lokaler
Prisliste 2019
Alle priser er incl. moms.

12
20
20/40
22
4
7
20
16/19/26
40
40
7
35

30/45
30
50
45
45
25
230
420
650

Standard kursusforplejning:
• morgenkaffe med morgenbrød
• Frokostbuffet med lune retter samt pålæg/ost
• 1 øl eller vand til frokost
• eftermiddagskaffe med kage/wienerbrød
• Isvand og frugt.
Hverdage
Weekender

340
390

Tilbud gives på flere forskellige typer kursusforplejning
samt diverse morgentilbud.
Ved arrangementer med mad (afhentet ude i byen)
betales et tillæg til lejen på 35 kr. pr. kuvert. Tillægget
dækker opdækning, dug, serviet, blomst/stearinlys,
opvask og servering. Servering foregår på fade, buffet
mv.

Bag Haverne 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 00
Mail: teaterbygningen@koege.dk
Web: www.teaterbygningen.nu

Ved selskaber med spisning, hvor Teaterbygningens
personale står for udskæring, opvarmning, anretning
mm. eller dele heraf, vil regning blive påført et tillæg
for dette.

Leje af lokaler
Gruppe A – lån af lokaler

Aflysninger

Alle foreninger og organisationer med et folkeoplysende formål, der får eller er berettiget til at modtage støtte under folkeoplysningsloven, kan låne lokaler gratis.
Det er dog en betingelse, at arrangementet vedrører
foreningens primære formål.
Godkendelse af foreninger foregår via Kultur- og
Idrætsafdelingen, Køge Rådhus.

Aflyses der senere end 14 kalenderdage før aftalt dato betales 50% af den aftalte leje i afbestillingsgebyr.
Aflyses der senere end 5 kalenderdage før aftalt
dato, betales fuld leje.

Gruppe B – leje af lokaler
Virksomheder og private foreninger (fx grundejerforeninger og selskabelige foreninger), skal betale leje for
lokaler.
Lejeprisen er incl.:
• Klargøring af lokale
• bordopsætning
• lys, varme
• normal rengøring/opvask.
Teaterbygningen kan ikke lånes/lejes ud til private
formål/arrangementer.

Teatersal
Musikcafe
Galleriet
Leisnergang
Kupeén
Lille møderum, 1. sal
Bag Scenen
Hele huset

Aflysning kan foretages uden beregning senest
14 dage før aftalt dato.

Kapacitet
400-600
102
40-45
25-30
8-10
8-10

Hverdag
4.450
3.650
1.660
1.100
840
840

Fre-Søn
6.350
4.750
2.200
1.600
1.200
1.200

12

1.100
9.200

1.600
13.000

Tillæg for påbegyndt time efter kl. 24.

Ændringer i bestillinger til forplejning:
Ændringer kan foretages uden beregning senest
5 kalenderdage før aftalt arrangement. Foretages der ændringer med mindre antal senere end
5 kalenderdage før arrangementet, betales for
det aftalte antal.
Foretages der ændringer i opretgående retning
senere end 5 kalenderdage før aftalt dato, tages
forbehold for at de nødvendige varer kan skaffes.

1.650

50 % rabat på lokaleleje ved arrangementer på mindre
end 2 timer fra ankomst til afgang (undtagen Teatersal
og Musikcafé). Ved overskridelse af aftalt tid betales
fuld pris.

AV udstyr – gratis:
•
•
•
•
•

Overhead
Flipover m. papir og tusch
Tavle
2 mikrofoner m. ledning på stativ
Fast hvidt lys på scene.

AV udstyr – leje:
Projektor til egen PC – medbring altid egen
PC
Ekstra mikrofon
Trådløs mikrofon/headsæt mikrofon
Ekstra lys – fast indstillet
PA system Teatersal – stort anlæg med mixer
Følgespot m. mand pr. time
Tekniker – lyd/lys /max. 4 timer
Tekniker pr. time

270
Booking kl. 9-12 hverdage tlf. 5667-6700
105
165
540
2.700
810
2.700
810

eller
mail: teaterbygningen@koege.dk

