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Alt udstyr kan benyttes i salen. Det kan benyttes af brugere eller lejere, der har fået tildelt eller har lejet salen 

til egne aktiviteter på følgende vilkår: 
• Det lånte eller lejede udstyr skal afleveres i samme stand som det modtages. 
• Bruger / lejer betaler uanset årsag og i alle tilfælde for alle skader der opstår på udstyret til den til enhver 

tid nypris for genanskaffelse af tilsvarende udstyr. 
• MantziusLive er ikke forpligtet til at indkøbe eller leje udstyr, der ikke i forvejen findes i en teknik-pakke. 
• Der er intet af det tekniske udstyr på MantziusLive som må forlade stedet. 
 

Hvis man selv medtager noget udstyr – Røgmaskine, pyroteknik af nogen form, lamper, konfetti kanoner eller 

andet som skal bruges i salen – skal dette godkendes af personalet inden brug. Særaftaler kan laves omkring 

brug af udstyr, men der vil altid kunne pålægges en ekstra omkostning i form af mere rengøring, brandalarm 

eller udrykning af anden form. 

 

Hvis der bruges tekniker som ikke har en tilknytning og kenskab til MantziusLive og det udstyr som huset 

råder over, skal denne person godkendes at MantziusLive personalet. 

 

Foreninger skal være godkendt af Rudersdal Kommune for at kunne opnå reduceret lejebetaling som vist i de 

følgende afsnit.  

 

Teknikker skal altid godkendes af MantziusLive personale 

  

Reglementer og forventningsafstemninger.  

Det tekniske lyd- og lysudstyr i Mantziussalen på MantziusLive har et professionelt tilsnit, primært beregnet til 

skabe de bedst mulige lyd- og lysforhold for de kunstnere, der optræder i Mantziussalen. 
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Priser for brug af Mantziussalen 

 Privat/ 

kommerciel 

 

Kommune 

 

Forening 

Udlejning af Mantziussalen     
Pr. time kl. 8 - 21, minimum 4 timer, dog max. 15.920 kr. pr. arr. 1.200,00 300,00  
Pr. time fra kl. 21, minimum 4 timer, dog max. 15.920 kr. pr. arr. 1.745,00 400,00  
Fester, pr. dag  8.510,00 2.500,00  
Udlejning til koncertarrangementer, pr. dag 8.510,00 3.000,00  
Specielt vedr. foreninger:    
Pr. time efter kl. 23   920,00 

Aflysning fra 1 måned før    1.100,00 

    

Indspilninger i Mantziussalen    
Indspilninger, pr. dag, hverdage 3.300,00 2.200,00 2.200,00 

Indspilninger, pr. dag, lørdag, søn- og helligdage 4.650,00 2.900,00 2.900,00 

    

Aflysning      

Aflysning op til 30 dage før uden beregning    

Ved aflysning mellem 7-30 dage før betales 75% af aftalens pris    

Ved aflysning under 7 dage før betales 100% af aftalens pris    

    

Teknik - lyd og lys    

Konferencepakke med mikrofon, projektor og lærred maks. 3 

lydkanaler. Pr. time, minimum 4 timer 

 

600,00 

 

300,00 

 

300,00 

PA ekskl. tekniker 5.700,00 2.000,00 2.000,00 

Lydtekniker i 8 timer (eller efter regning) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Lysteknik, hvidt lys på scene og gulv (egen afvikling) 2.500,00 1.800,00 1.800,00 

Lysteknik, fuldt lys og lystekniker i 8 t (lysdesign, efter regning) 4.800,00 3.500,00 3.500,00 

    

Stole og borde     

Opstilling af stole (indtil 200 stole) 850,00 500,00 500,00 

Nedtagning af stole (indtil 200 stole) 850,00 500,00 500,00 

Opsætning af borde (indtil 11 caféborde) 850,00 500,00 500,00 

Nedtagning af borde (indtil 11 caféborde) 850,00 500,00 500,00 

Duge (sort eller hvid indtil 11 caféborde) 400,00 250,00 250,00 

    

Scene     

Standard ved udlejning og inkl. i salsleje 14 x 5 x 1 meter    

Opsætning og nedtagning af scenepodier pr. stk.  75,00 55,00 55,00 

Opsætning af rækværk på scene 1.200,00 475,00 475,00 

    

Andet    

Stemning af flygel Regning Regning Regning 

Ekstra rengøring Regning Regning Regning 



 

 

  
 


