Huurtarieven Theater De Roxy

!
Voorstellingen/lezingen/filmvertoningen met ticketverkoop
Partage 30/70
30% van de bruto inkomsten zijn voor De Roxy, 70% voor de organisator.
Met een minimum garantiebedrag van €350
- Werkuren technieker van De Roxy inbegrepen (bij de opbouw en tijdens de voorstelling)
- Ticketverkoop mogelijk via De Roxy (inbegrepen in huurprijs)
- Gratis vermelding in seizoensbrochure (huis-aan-huisverspreiding in Groot Sint-Truiden)
- Films dienen aangeleverd te worden op DVD.
- Eventuele auteursrechten of vertoningsrechten altijd ten laste van de organisator.
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Voorstellingen/films zonder ticketverkoop (gratis inkom)
€350
- Werkuren technieker van De Roxy inbegrepen (bij de opbouw en tijdens de voorstelling)
- Ticketverkoop mogelijk via De Roxy (inbegrepen in huurprijs)
- Gratis vermelding in seizoensbrochure (huis-aan-huisverspreiding in Groot Sint-Truiden)
- Films dienen aangeleverd te worden op DVD.
- Eventuele auteursrechten of vertoningsrechten altijd ten laste van de organisator.
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Filmvertoningen scholen
€130
- Films dienen aangeleverd te worden op DVD, ten laatste 1 dag vóór de vertoning
- Technieker Roxy inbegrepen.
- Vertoningsrechten ten laste van de organisator.

Repetities zonder techniek
€25 per begonnen deel van 4 uur.
- Enkel gebruik podium en zaal met werklicht (tl-licht). Geen gebruik van geluids-of
lichtinstallatie
- Repetitietijd van 4 uur wordt per dag berekend
bijv. maandag repetitie van 19u tot 21u (2u) : €25
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dinsdag repetitie van 19u tot 23u15 (4u 15min): €50
woensdag repetitie van 19u tot 22u45 (3u45min) : €25
Totaal te betalen voor repetitie: €100

Repetities met techniek

!
€35 per begonnen deel van 4 uur.
- Gebruik geluids- en lichtinstallatie inbegrepen.
- Zelf ervaren technieker voorzien (of technieker van De Roxy: + €12/uur).
- Repetitietijd van 4 uur wordt per dag berekend
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bijv. maandag repetitie van 19u tot 21u (2u) : €35
dinsdag repetitie van 19u tot 23u15 (4u 15min): €70
woensdag repetitie van 19u tot 22u45 (3u45min) : €35
Totaal te betalen voor repetitie: €140

Recepties, (verjaardags)feestjes en vergaderingen
- Enkel in het theatercafé
- Gratis vanaf 30 aanwezigen (indien minder: €75)
- Maximum 80 aanwezigen.
- Dranken exclusief af te nemen van De Roxy (offerte op aanvraag)
- Enkel bediening aan de toog (organisator kan eventueel zelf bediening aan tafel voorzien)
- Géén mogelijkheid tot het serveren van warme hapjes. Geen koelruimte voor koude
hapjes.
Muziek enkel mogelijk op gedempt volume.
- Zaal bijhuren voor korte presentatie, act, speech… gekoppeld aan het evenement: €100
(max. 60 minuten, indien langer: €200)
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Info en huuraanvragen:
info@deroxy.be
Verantwoordelijke zaalverhuur: Yves Caspar

