
      Prisliste pr. 1. Maj 2020    
      Foreningen forbeholder sig ret til  
         at ændre priser og betingelser, uden varsel. 
  
 

      Døgnarrangementer: 
          Ved leje ud over 2 døgn, beregnes totalprisen som 2 døgns prisen + 3. døgns prisen, pr. døgn herefter. 

LOKALER:    
OBS:   Mads Lange Stuen kan ikke lejes separat                                                                         

Max. uden 
møbler 

Max. ved bord  
opdækning 

 
1 døgn 

 

 
2 døgn 

 

3. døgn,  
og herefter  

pr. døgn 

Borgerstuen m. balkon og tekøkken Ikke mulig 24 pers. 1.445,- 1.870,- 850,- 

Cafe Ørstedet 150 pers. 75 pers. 2.075,- 2.700,- 1.245,- 

Cafe Ørstedet og Mads Lange Stuen 225 pers. 125 pers. 3.230,- 4.200,- 1.940,- 

Teatersalen m. scene og balkon 250 pers. 150 pers. 3.465,- 4.500,- 2.100,- 

Teatersalen og  Mads Lange Stuen 325 pers. 200 pers. 4.385,- 5.700,- 2.600,- 

Teatersalen og  Cafe Ørstedet 325 pers. 225 pers. 4.725,- 6.100,- 2.835,- 

Teatersalen og  Cafe Ørstedet + Mads Lange Stuen 325 pers. 275 pers. 5.435,- 7.050,- 3.250,- 

Hele huset 325 pers. 300 pers. 6.000,- 7.800,- 3.600,- 

Ved døgnarrangementer kan du, hvis det er muligt, tidligst få adgang til ØP uden merbetaling, dagen før dit arrangement 
fra Kl. 1600, og du skal være færdig med oprydning, opvask og egen rengøring, senest dagen efter arrangementet Kl. 1200.  
Overskridelse uden aftale medfører timefakturering for overskridelsen. Ønskes tiden til f.eks. tidligere start, eller 
efterfølgende oprydning/rengøring forlænget, skal det aftales hurtigst muligt. Det kan ikke garanteres, at ønsket kan 
efterkommes. Der kan kun forventes fri disposition over foyeren, hvis lejemålet mindst omfatter Teatersalen og Cafe 
Ørstedet. Se mere på hjemmesiden under fanen ”Leje af lokaler”. 

 

      Korttidsarrangementer:  Pris pr. time, minimum 3 timer. Totalprisen kan ikke overstige 1 døgns prisen           

LOKALER       
 OBS: Mads Lange Stuen kan ikke lejes separat 

Mindstepris Pr. time herefter 

Borgerstuen m. balkon og tekøkken 540,- 180,- 

Cafe Ørstedet 780,- 260,- 

Cafe Ørstedet og Mads Lange Stuen 1.200,- 400,- 

Teatersalen 1.290,- 430,- 

Teatersalen og Cafe Ørstedet eller Mads Lange Stuen 1.710,- 570,- 

Teatersalen og Cafe Ørstedet og Mads Lange Stuen 2.040,- 680,- 

Hele huset 2.250,- 750,- 

         Prisen beregnes for samtlige til arrangementet medgåede timer, inkl. tilretning, afvikling, oprydning og egen rengøring. 
 

      Leje af det faste udstyr i teatersalen, samt mobilt udstyr i andre lokaler    OBS: B: kræver medvirken af en operatør     

A PA anlæg med 1 kablet, + 1 trådløs mikrofon 350,- pr. dag 

B PA anlæg med op til 4 Microports m. headsets + 1 trådløs + 1 kablet. Operatør påkrævet 300,- pr. time 

C Fast LCD projektor med stort lærred i teatersal               Stikforbindelser VGA og HDMI 350,- pr. dag 

A+C Leje af begge dele ved samme arrangement 500,- pr. dag 

D LED Projektor m. ell. u. lærred, til brug i andre lokaler           Short throw projektor 500,- pr. dag 

 Opkobling til afvikling af musik på IPad/IPhone + 1 kablet mikrofon i teatersal. U. beregning 

        OBS: B: KUN I TEATERSAL. Indbefatter klargøring og afvikling. Minimum 3 timer 
 

      Vejledende pris for tilkøbt lokalerengøring, efter egen oprydning.   Køkkenrengøring er obligatorisk   

Rengøring Buffetkøkken, efter egen oprydning og opvask 450,- Kan ikke fravælges 

Rengøring Kælderkøkken, efter egen oprydning og opvask 900,- Kan ikke fravælges 

Rengøring ved brug af begge køkkener, efter egen oprydning og opvask 1.000,- Kan ikke fravælges 

Lokalerengøring 
Borgerstuen Inkl. Tekøkken forrum og toiletter 450,- 

Cafe Ørstedet inkl. Foyer, garderobe og toiletter 650,- 

Teatersal eller 2 lokaler inkl. Foyer, garderobe og toiletter 775,- 

Teatersal og 1 lokale inkl. Foyer, garderobe og toiletter 875,- 

Hele stueetagen inkl. Foyer, garderobe og toiletter 1.325,- 

Hele huset inkl. Foyer, trapper, garderobe og toiletter 1.750,- 

Skuespillergarderoben inkl. toiletter, baggang og toiletter i tårn + 450,- 

Trapper og gangbroer  + 225,- 

Nøgle udleveres på ØP ved starttidspunktet for lejemålet. 
   Start- og sluttidspunkter, fremgår af lejekontrakten. Ved forhindring, eller andet ring på; 

Tlf:  2941 1850  eller mail: oerstedspavillonen@gmail.com 
 

mailto:oerstedspavillonen@gmail.com


      Prisliste pr. 1. Maj 2020   Eksklusive moms. 
      Foreningen forbeholder sig ret til  
         at ændre priser og betingelser, uden varsel. 
  
 

      Døgnarrangementer: 
          Ved leje ud over 2 døgn, beregnes totalprisen som 2 døgns prisen + 3. døgns prisen, pr. døgn herefter. 

LOKALER:    
OBS:   Mads Lange Stuen kan ikke lejes separat                                                                         

Max. uden 
møbler 

Max. ved bord  
opdækning 

 
1 døgn 

 

 
2 døgn 

 

3. døgn,  
og herefter  

pr. døgn 

Borgerstuen m. balkon og tekøkken Ikke mulig 24 pers. 1.156,- 1.500,- 680,- 

Cafe Ørstedet 150 pers. 75 pers. 1.660,- 2.160,- 996,- 

Cafe Ørstedet og Mads Lange Stuen 225 pers. 125 pers. 2.584,- 3.360,- 1.552,- 

Teatersalen m. scene og balkon 250 pers. 150 pers. 2.772,- 3.600,- 1.680,- 

Teatersalen og  Mads Lange Stuen 325 pers. 200 pers. 3.508,- 4.560,- 2.080,- 

Teatersalen og  Cafe Ørstedet 325 pers. 225 pers. 3.780,- 4.880,- 2.268,- 

Teatersalen og  Cafe Ørstedet + Mads Lange Stuen 325 pers. 275 pers. 4.348,- 5.640,- 2.600,- 

Hele huset 325 pers. 300 pers. 4.800,- 6.240,- 2.880,- 

Ved døgnarrangementer kan du, hvis det er muligt, tidligst få adgang til ØP uden merbetaling, dagen før dit arrangement 
Kl. 1600, og du skal være færdig med oprydning, opvask og egen rengøring, senest dagen efter arrangementet Kl. 1200.  
Overskridelse uden aftale medfører timefakturering for overskridelsen. Ønskes tiden til f.eks. tidligere start, eller 
efterfølgende oprydning/rengøring forlænget, skal det aftales hurtigst muligt. Det kan ikke garanteres, at ønsket kan 
efterkommes. Der kan kun forventes fri disposition over foyeren, hvis lejemålet mindst omfatter Teatersalen og Cafe 
Ørstedet. Se mere på vores hjemmeside under fanen ”Leje af lokaler”. 

 

      Korttidsarrangementer:  Pris pr. time, min. 3 timer. Totalprisen kan ikke overstige 1 døgns prisen           

LOKALER       
 OBS: Mads Lange Stuen kan ikke lejes separat 

Mindstepris Pr. time herefter 

Borgerstuen m. balkon og tekøkken 432,- 144,- 

Cafe Ørstedet 624- 208,- 

Cafe Ørstedet og Mads Lange Stuen 969,- 323,- 

Teatersalen 1.038,- 346,- 

Teatersalen og Cafe Ørstedet eller Mads Lange Stuen 1.368,- 456,- 

Teatersalen og Cafe Ørstedet og Mads Lange Stuen 1.632,- 544,- 

Hele huset 1.800,- 600,- 

         Prisen beregnes for samtlige til arrangementet medgåede timer, inkl. tilretning, afvikling, oprydning og egen rengøring. 
 

      Leje af det faste udstyr i teatersalen, samt mobilt udstyr i andre lokaler    OBS: B: kræver medvirken af en operatør     

A PA anlæg med 1 kablet, + 1 trådløs mikrofon. 280,- pr. dag 

B PA anlæg med op til 4 microports m. headsets + 1 trådløs + 1 kablet.  Operatør påkrævet 240,- pr. time 

C Fast LCD projektor med stort lærred i teatersal               Stikforbindelser VGA og HDMI 280- pr. dag 

A+C Leje af begge dele ved samme arrangement 400,- pr. dag 

D LED Projektor m. ell. u. lærred, til brug i andre lokaler           Short throw projektor 400,- pr. dag 

 Opkobling til afvikling af musik på IPad/IPhone + 1 kablet mikrofon i teatersal. U. beregning 

        OBS: B: KUN I TEATERSAL. Indbefatter klargøring og afvikling. Minimum 3 timer 
 

      Vejledende pris for tilkøbt lokalerengøring, efter egen oprydning.   Køkkenrengøring er obligatorisk   

Rengøring Buffetkøkken, efter egen oprydning og opvask 360- Kan ikke fravælges 

Rengøring Kælderkøkken, efter egen oprydning og opvask 720,- Kan ikke fravælges 

Rengøring ved brug af begge køkkener, efter egen oprydning og opvask 800,- Kan ikke fravælges 

Lokalerengøring 
Borgerstuen Inkl. Tekøkken forrum og toiletter 360,- 

Cafe Ørstedet inkl. Foyer, garderobe og toiletter 520,- 

Teatersal eller 2 lokaler inkl. Foyer, garderobe og toiletter 620,- 

Teatersal og 1 lokale inkl. Foyer, garderobe og toiletter 700,- 

Hele stueetagen inkl. Foyer, garderobe og toiletter 1.060,- 

Hele huset inkl. Foyer, trapper, garderobe og toiletter 1.400,- 

Skuespillergarderoben inkl. toiletter, baggang og toiletter i tårn + 360,- 

Trapper og gangbroer  + 180,- 

Nøgle udleveres på ØP ved starttidspunktet for lejemålet. 
   Start- og sluttidspunkter, fremgår af lejekontrakten. Ved forhindring, eller andet ring på; 

Tlf:  2941 1850  eller mail: oerstedspavillonen@gmail.com 
 


