
Vejledende prisliste for leje af Teater Plays lokaler 
Du kan leje Teater Play til mange forskellige ting, og hver udlejning er forskellig.  
Her er dog en vejledende prisliste som vi kan snakke ud fra.  
På Teater Play får du et unikt sted til dit arrangement, et sjovt alternativ til et traditionelt 
festlokale, og et sted med varme og personlighed. Teater Play er privatejet og nærmest 
vores andet hjem, og vi glæder os til at få besøg af dig og dine gæster. Kontakt os ved at udfylde skemaet på 
http://www.teaterplay.dk/teater-play/lokalerne , så snakker vi os frem til dato og endelig aftale.  

GÆSTESPIL og GÆSTESHOWS I TEATERSALEN: 
SHOWAFTEN, leje af Teatersalen med lys og lydanlæg:   kr. 2.500,- 

DAGSARRANGEMENT (f.eks. filmoptagelse/kursus i dagtimer): kr. 1.500,- 

 KAPACITET: 100 publikumspladser. Scenemål: dybde: 4 m, bredde: 7 m.  

 Prisen er eks. moms ved udlejning til gæstespil. 

 Udlejes kun til professionelle gæstespil/komikere. 

 Til enkeltstående shows er teknisk afvikling inkluderet. Til deciderede gæstespils-
teaterforestillinger med lysdesign medbringer gæstespillet selv en teknisk afvikler.  

 Teater Play står altid for bar/barpersonale, og indtægten herfra tilfalder Play. 

FESTER I CAFÉEN - dag eller aften: 
DAGSUDLEJNING (f.eks. barnedåb/reception) til kl. 17.30: kr. 3.000,- 

AFTENUDLEJNING (f.eks. 50-års fødselsdagfest)  til kl. 02.00: kr. 5.000,- 

Minimum 1 barpersonale/opsyn fra Play (timeløn kr. 150,  
så et priseksempel kunne være: 1 person i 10 timer):         kr. 1.500,- 
Minimum 2 timers rengøring og lokaletjek efterfølgende:      min. kr.  400,- 

 KAPACITET: ca. 50 ved spisearrangementer, og ca. 90 ved arr. uden mad.  

 Priserne er incl moms ved privat udlejning.  

 Lokalerne lejes ikke ud uden at der er 1 person fra teatret under hele arrangementet, så timeløn er påkrævet. Personen fungerer 
som bartender. Personalet møder ind en time inden arrangementsstart, og bruger en halv time på aflukning når alle er gået. 

 Teater Play har service til ca. 50 pers, samt ekstra borde og stole.  

 Udlejningen dækker forsikring, lys, lyd, inventar, toiletpapir, håndklæder, brug af service, samt følgende lokaler: caféen, 
garderoben, køkken og delvist overdækket atriumgård. Rygning foregår kun udendørs i gården. 

 Teatrets backstagelokale kan anvendes af lejer til private ting, samt som roligt rum til f.eks. ammende gæster. 

 Festudlejninger skal slutte kl. 02.00. Man kan dog efter aftale tilkøbe ekstratimer for kr. 1.000,- pr. time.  

 Evt. mad medbringes selv af lejer/catering.  

 Drikkevarer aftales nærmere. Teater Play har fadølsanlæg med 2 slags Hancock øl, samt alm. vin, vand og spiritus. Der betales 
proppris hvis lejer ønsker at medbringe f.eks. vin selv.  

UDLEJNING AF ANNEXSCENEN/ØVELOKALET: 
SHOWAFTEN MED PUBLIKUM, leje incl. lys og lydanlæg:   kr. 2.000,- 

ØVELOKALELEJE, leje af Annexscenen til øvning i dagtimer:  kr. 1.000,- 

TIMEPRIS, leje på timebasis til f.eks. monologer/sang):  kr.    200,- 

 KAPACITET: 34 publikumspladser. Scenemål: ca. 4x4 m 

 Prisen er eks. moms ved udlejning til gæstespil. 

 Kan også lejes af amatør-gæstespil og shows.  

 Gæstespil med publikum medbringer selv en teknisk afvikler.  

 Teater Play står altid for bar/barpersonale, og indtægten herfra tilfalder Play. 
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Teaterledelse: Mille Berg og Christina Sørensen 
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