S P I L L E S T E D

•

R I N G K Ø B I NG
Ø V E R U M
•
F O R E N I N G S L I V
M Ø D E L O K A L E R

•

UDLEJE AF LOKALER
Skal du holde fest, møde, workshops eller andet, og er du sponsor for Generator eller medlem af en af de
Generator tilknyttede foreninger, kan du leje den smukke gamle generatorhal samt tilstødende lokaler.
Generatorhallen(koncertsalen) udlejes med bar- og loungeareal, samt adgang til mindre anretter køkken.
Ønskes eksklusiv adgang til entre, garderobe og foyer for selskabet, kan det også lejes mod tillægspris.
Workshop-rum på 1. sal kan lejes særskilt
Faciliteter
Generatorhal:
 96 m2 gulvareal + 35m2
sceneareal
 50 m2 lounge med bar
 Bar med fadølsanlæg
 Stole til 100 personer

Køkken:
 Opvaskemaskine
 Køleskab
 Kaffemaskine
 Termokander
 Ovn og komfur

Workshop-rum:
 50 m2 gulvareal
 Borde og stole efter behov
Priser
 Koncertsal m. Bar- og loungeareal
 Koncertsal m. bar- og loungeareal og foyer
 Priserne er incl. slutrengøring.


Workshop-rum 1. sal:

kr. 3.700,- + moms
kr. 4.200,- + moms
500 kr. + moms – rengøring aftales særskilt.

Ønskes der garanti for rådighed over lejede lokaler aftenen eller dagen før, kan det ske, såfremt der er ledigt
og mod betaling af kr. 1000,- + moms.
Barudskænkning og –salg kan forestås af Generators eget personale, til husets til hver tid gældende priser.
Der er som standard Mylius Erichsen Classic og Grøn Tuborg på fad. Specielle ønsker kan imødekommes
efter aftale.
En del af vores mål med huset Generator er at medvirke til at skabe rammerne for et blomstrende kultur- og
foreningsliv i Ringkøbing-Skjern Kommune. Husets møde- og foreningslokaler lånes derfor gerne ud efter
aftale til foreninger andre institutioner med et almennyttigt formål.
Andre arrangementer med offentlig adgang
Ønsker du eller din organisation selv at arrangere musik-, teater- eller andre typer kulturarrangementer med
offentlig adgang på Generator, hjælper vi gerne med at sætte rammerne til en fair pris. Kontakt os for at høre
nærmere.

Generator
Kastengevej 3
6950 Ringkøbing

CVR: 34658994
Tlf. 97326632
info@spillestedet- generator. dk
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