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Tarieven per 1 januari 2018
(alle bedragen in euro’s, excl. 21% BTW)

Onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor amateur theatergezelschappen.
Voor bedrijven, instellingen worden (op offerte basis) marktconforme tarieven gehanteerd. Zaalhuur is dan € 250,--

Voorstellingen:

Per dagdeel

Huur van het theater voor een voorstelling met pauze

180,00

Huur van het theater voor een aansluitende voorstelling met pauze
(middag, avond of de volgende dag)
Huur van het theater voor een avond- of middagvoorstelling zonder pauze
bij een voorstelling langer dan 60 minuten
Huur van het theater voor een avond- of middagvoorstelling zonder pauze
bij een voorstelling korter dan 60 minuten

107,00
280,00
180,00

Na toestemming van het bestuur kunnen in bijzondere gevallen
(b.v. bij een lezing) losse stoelen worden bijgeplaatst. Toeslag per stoel:

2,00

Repetitieruimten:
Huur van het atelier: *

36,00

Huur van de Talentenvloer: **

36,00

Huur van de zaal, incl. het atelier:

102,00

Huur van de zaal, incl. het atelier, met spots en geluid, incl. begeleiding:

138,00

Koffie/thee bij repetities in atelier en zaal per pot (incl. 6% BTW):
Per 5 personen wordt 1 pot per dagdeel berekend.

8,50

Vergaderruimten:
Theatercafé/foyer, indien gewenst inclusief gebruik beamer en scherm:

55,00

Regentenkamer:

30,00

Technische ondersteuning:
Gebruik technische materialen w.o. geluid, spots e.d.

36,00

Publiciteit:
Per contract:

Bijdrage door de huurder aan de kosten kaartverkoop:
Per ticket:
De organiserende instelling/vereniging bepaalt zelf de toegangsprijs
het Scagon Theater adviseert een toegangsprijs van € 12,50.

Per stuk

25,00

0,50
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* Atelier:

**



Indien een organisatie tenminste 40 maal (in een aansluitende periode) het atelier een dagdeel
huurt voor een repetitie, kan de theaterzaal, na schriftelijke toestemming van de coördinator
Zaalverhuur, ook voor repetitie (om niet) worden gebruikt, mits op dat moment geen gebruik
gemaakt wordt van de theaterzaal.
 Verhuur van de theaterzaal, door de Stichting Scagon Theater, kan alleen tenminste vier
weken voorafgaand aan de eerste voorstelling.



Indien een organisatie tenminste 30 maal (in een aansluitende periode) het atelier een dagdeel
huurt voor een repetitie ,kan de theaterzaal, na schriftelijke toestemming van de coördinator
Zaalverhuur, ook voor repetitie (om niet) worden gebruikt, mits op dat moment geen gebruik
wordt gemaakt van de theaterzaal.
 Verhuur van de theaterzaal, door de Stichting Scagon Theater, kan alleen tenminste drie
weken voorafgaand aan de eerste voorstelling.



Indien een organisatie minder dan 30 maal (in een aansluitende periode) het atelier een dagdeel
huurt voor repetitie kan de theaterzaal, na schriftelijke toestemming van de coördinator
Zaalverhuur, ook voor repetities (om niet) worden gebruikt, mits op dat moment geen gebruik
gemaakt wordt van de theaterzaal.
 Verhuur van de theaterzaal, door de Stichting Scagon Theater, kan alleen tenminste twee
weken voorafgaand aan de eerste voorstelling.

Talentenvloer:


Koffiezetapparaat, waterkoker en serviesgoed aanwezig.
Huurder neemt zelf de grondstoffen mee en verzorgt de afwas.

