
 
 

Prisliste for saler, utstyr og støttefunksjoner 2021  

Storsalen 
A 

For næringsliv, 
privatpersoner 

og utenbygds leietakere 

B 
For lokale kulturutøvere, 
lokale lag og foreninger,  

samt kommunale enheter 

C 
For andre offentlige 

instanser, frivillige lag og 
ikke-kommersielle aktører 

utenfor Nittedal 

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 
ikke-inntektsbringende (feks øvelser) 
 

 
 

  kr 8.215 
 

 
kr 1.280 

 
kr 2.050 

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 
inntektsbringende (billettsalg) 
 

 
kr 2.565 

 
kr 4.105 

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 
ikke-inntektsbringende (feks øvelser) 
 

 
 

kr 12.320 
kr 18.485 for 

2 forestillinger 

 
kr 1.280 

 
kr 2.050 

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg) 
 

kr 4.105 
kr 6.160 for 

2 forestillinger 

kr 6.160 
kr 9.240 for 2 forestillinger 

Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 
ikke-inntektsbringende (feks øvelser) 
 

 
 

kr 15.405 
kr 22.590 for 

2 forestillinger 

 
Kr 2.565 

 
kr 3.850 

Lørdag-søndag kl. 10.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg) 
 

kr 5.135 
kr 7.700 for  

2 forestillinger 

kr. 7.700 
kr. 10.270 for  
2 forestillinger 

 
Leie av teknisk utstyr som er i 
Storsalen (lyd, lys, AV, scene)  

 
Pris gis på forespørsel  
ut fra tekniske behov 

 
kr. 0 

 

 
kr 0 

 
 
Leie av tekniker  
(krav for medium + stor teknisk pakke) 

 
kr 3.590 pr. tekniker 

(inntil 8 t) ** 

 
* 

 
* 

 
Betjent billettsalg før forestilling 
(I timen før forestillling hvis ikke utsolgt) 

 
kr. 510 

 
kr. 305 

 
kr 410 

 
Leie av Steinway piano 
 

 
kr 1.025 per dag  

+ evt stemming 

 
kr. 0 

 
kr. 0 

 
Leie av Steinway flygel 
 

 
kr 2.565 per dag  

+ evt stemming 

 
kr 1.335 per dag **** 

+ evt stemming 

 
kr 1.335 per dag **** 

+ evt stemming 
For leietakere i priskategori A tilkommer en timepris på kr 1.540 for inntil 2 timer dersom leieperioden går ut over dagtid eller 
kveldstidperioden. Fra tredje time ut over intervallene, beregnes leie for både dag og kveldsperioden. 
* Leietaker må selv leie inn tekniker, godkjent av teknisk leder i Flammen, for bruk av utstyr ut over liten teknisk pakke.  
** Gjelder ved bruk av utstyr ut over det basale. Ved arbeid ut over 8 timer, faktureres overtid på 1.200 kroner per tekniker 
**** Ved leie av flygel over flere dager har vi et rabattsystem 
 

Hva inngår i leiesummen av Storsalen? 
- I leien inngår vask. Ved to forestillinger samme dag, plikter leietaker å rengjøre mellom forestillingene – eller bestille og betale 
ekstra rengjøring mellom disse forestillingene. 
- I leien av storsalen inngår også leie av garderobe/backstageområde. 
- I leien inngår kulturhusets bidrag for planlegging av tekniske løsninger og klargjøring av behov for utstyr. 
- Rigging og rydding av sal og scene må leietakerne i kategori B sørge for selv, mens Flammen gjør dette for kategori A 
- Alle billetter til forestillinger i salen selges via kulturhusets billettsystem, og billettavgiften belastes publikum.  
- Leie av sal for borgerlig gravferder prissettes i kategori B (lokale kulturutøvere) 
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Prisliste for saler, utstyr og støttefunksjoner 2021  

     Lillesalen 
A 

For næringsliv, 
privatpersoner 

og utenbygds leietakere 

B 
For lokale lag og 

foreninger, 
samt kommunale enheter 

C 
For andre offentlige instanser, 

frivillige lag og ikke-
kommersielle aktører  

utenfor Nittedal 

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 
ikke-inntektsbringende (feks øvelser) 
 

 
 

kr 3.080 
 
 

 
kr. 615 

 
kr 1.025 

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 
inntektsbringende (billettsalg) 
 

 
kr. 1.025 

 
kr 1.540 

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 
ikke-inntektsbringende (feks øvelser) 
 

 
 

kr 6.160 
kr 9.240 for 

2 forestillinger 

 
kr. 615 

 
kr 1.025 

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg) 
 

 
kr. 2.050 

kr 3.080 for 2 
forestillinger 

 
kr 3.080 

kr 4.620 for 2 forestillinger 

Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 
ikke-inntektsbringende (feks øvelser) 
 

 
kr 8.215 

kr 12.320 for 
2 forestillinger 

 
kr. 1.280 

 
kr  2.050 

Lørdag-søndag kl. 10.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg) 
 

kr. 2.565 
kr. 3.850 for  

2 forestillinger 

kr 3.850 
kr 5.135 for  

2 forestillinger 
Leie av teknisk utstyr som er i 
Lillesalen (lyd, lys, AV, scene)  

Pris gis på forespørsel  
ut fra tekniske behov 

 
kr. 0 

 

 
kr 0 

 
 
Betjent billettsalg før forestilling 
(I timen før forestillling hvis ikke utsolgt) 
 

 
kr 510 

 
kr 305 

 
kr 410 

Leie av tekniker  
(krav for medium + stor teknisk pakke) 

kr 3.590 per tekniker 
(inntil 8 t) ** 

 
* 

 
* 

* Leietaker må selv leie inn tekniker, godkjent av teknisk leder i Flammen, for bruk av utstyr ut over liten teknisk pakke.  
 

Hva inngår i leiesummen av Lillesalen? 
- I leien inngår vask. Ved to forestillinger samme dag, plikter leietaker å rengjøre mellom forestillingene – eller bestille og 
betale ekstra rengjøring mellom disse forestillingene. 
- I leien av Lillesalen inngår også leie av garderoben som er tilknyttet salen. 
- I leien inngår kulturhusets bidrag for planlegging av tekniske løsninger og klargjøring av behov for utstyr. 
- Rigging og rydding av sal og scene må leietakerne i kategori B og C sørge for selv, men gjøres av kulturhuset for kat. A. 
- Alle billetter til forestillinger i salen selges via kulturhusets billettsystem med billettavgift som belastes publikum.  
- Leie av sal for borgerlig gravferder prissettes i kategori B (lokale kulturutøvere) 
 

Kjøkken A. For næringsliv, 
privatpersoner 

og utenbygds leietakere 

B.  For lokale lag og 
foreninger, samt 
kommunale enheter 

C. For andre off. instanser, 
frivillige lag og ikkekommersielle 

aktører utenfor Nittedal 

Leie av minikjøkken og salgsdisk i 1. etasje kr 510 kr 255 kr 255 
Leie av anretningskjøkken i underetasjen** kr 1.540 kr 770 kr 770 

** Ved leie av kjøkken over flere dager har vi et rabattsystem. 
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