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Fakta Salong 
Salongen med 735 platser. 
506 parkett, 229 balkong. 
 

 
 

Pris 
Hyrestid kl 12.00-23.00 från 45.000 kr 
Hyrestid kl 15.00-23.00 från 41.000 kr 
Hyrestid kl 17.00-23.00 från 38.000 kr 
*Dubbla evenemang tillkommer det en hyra på 
 15.000 kr 
 

I hyran ingår  
Full HD Panasonic projektor 
Bildduk 16:9 format – 6 x 3,4 m  
Fast & trådlös bredbandsuppkoppling upp till  
10 Mbit, 2 trådlösa mikrofoner 
Scenljus av enklare sort, vitt och dimbart 
Konferensservice 
 

 
Disponibel ytan är mörkgrå. 
Scenbredd upp till 10 m, och djup 3,5 m.  
Takhöjd 6,2 meter. 
 

Registrering/Roll-ups 
Ingen registrering eller roll-ups är tillåtna i våra 
foajéer. Ett bord för utdelning av material/böcker  
ställs fram i nedre foajén direkt utanför dörrarna 
till parkett utan extra kostnad. 
 

Detta ingår inte i hyran: 
Scenpersonal,  ljudtekniker, ljustekniker,  
biljettförsäljning,  biljettrivare,  ljus ( kan hyras till 
förmånligt pris ),  PA, parkering. 
Roll-ups, skylting och annat material kan inte 
placeras ut annat än i själva salongen. 
 
 

 
 

Garderob 
Under säsong nov - mars erbjuder vi bevakad 
garderob där gästerna betalar själva. 
Garderob måste förbokas via Rival 
 

Teknik samt tekniker 

PA (ljud)- ett fast (NEXOS) 
4.500* kr vid evenemang i salongen. 

* Dubbla evenemang på samma dag så debiteras PA x 2 
 

Tekniker  
Tekniker för arrangemang i salongen tillkommer 
med (minimum 4 tim):  
725 kr/tim mellan kl 07.00-20.00 vardagar 
925 kr/tim mellan kl 20.00-07.00 vardagar samt 
helger 
 

Mikrofoner 
2 trådlösa mikrofoner ingår i salongshyra. 
Önskas fler mikrofoner tillkommer en kostnad 
på 700 kr/st.  Samma pris gäller oavsett om 
man önskar handmick eller headmick. 
 

Rörligt/färgat ljus  
Rörligt/färgat ljus på scen från 4.850 kr. 
 

Rökmaskin och pyroteknik 
I salongen går det bra att använda rökmaskin 
eller hazer/cracker.  Av säkerhetsskäl krävs 
närvaro av brandvakt då detta kräver 
avstängning av rökdetektorer. 560 kr/ timme. 
(minimum 5 tim) Det är ej tillåtet att använda 
pyroteknik på Hotel Rival. 
 

Matservering i scenlogen 
Rival erbjuder en omfattande s.k. ”crewmeny”. 
All mat och dryck bekostas av kund. Vi serverar 
bufféer eller a la carte-crewmat i logen. 
 

Publikvänligt 

Foajéer och lobbyområden går inte att 
abonnera för grupper och vi erbjuder inte 
längre möjlighet till förbeställning och 
servering av mat och/eller dryck i dessa 
områden. Vi hälsar publik och gäster 
välkomna till Bistro, Café Rival, Cocktailbar 
samt  Watson´s Bar där vi serverar mat och 
dryck. Vi har 16 gästtoaletter tillgängliga. 
Bemannad garderob  i Rivals regi höst-viner.  
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Scenloger     
Stora scenlogen – under scenen 
Här finns bland annat två sovkabiner,  
3 sminkbord, strykbräda, strykjärn, 
klädställning, pentry, buffébänk,  kylskåp, 
micro, soffor och sittplatser. Dessutom ingår 
kaffe, te, Nespresso, mineralvatten.  
 

 
 

 
Dusch och toalett. TV, WIFI, Bose-högtalare 
och skvaller. Bra förvaringsmöjligheter 
i logen. 
 

Lilla scenlogen – vid scenen, för snabba 
byten.   

 
Sminkbord, toalett. 
 

Biljettförsäljning 
Arrangören/kund sköter all hantering gällande 
biljetter. Rival har vid evenemanget en centralt 
placerad pulpet för biljettförsäljning. Pulpeten har 
wifi, plats för dator och skrivare. Kunden har alltid 
egen personal för försäljning och biljettrivning.    
 
 

 

Scenografi 

 
Scenens utformning är en stor och viktig del 
av publikens helhetsupplevelse. Hotel Rival 
erbjuder  scenografipaket , pris från 2 500 kr 
 

Övrigt 
Leveranser och förvaring 
Teknik och utrustning kan endast levereras efter 
överenskommelse. Om inget annat är överens-
kommet så skall inhyrd teknik och medtagen 
utrustning och rekvisita tas bort direkt efter 
avslutad hyrestid.  Hotel Rival har inga 
förvaringsmöjligheter annat än efter överens-
kommelse. Lastintaget och samtliga 
utrymningsvägar måste alltid hållas fritt enligt 
brandmyndighetens anvisningar. 
 

Försäkringar och bevakning 
Hotel Rival ansvarar ej för utrustning, materiel, 
teknik eller produkter som kund medtagit eller 
begärt levererat till Hotel Rival. Kundens 
försäkringar skall gälla. 
 

Betalning och avtal 

Rival gör alltid en kreditkontroll och förbehåller sig 
rätten att förskotts-fakturera hela eller delar av 
beställningen. Tilläggsbeställningar betalas med 
kort på plats. Vid beslut om fakturering så sker 
detta enbart till svenska aktiebolag.  
Ett signerat avtal kan inte överlåtas eller säljas. 
 

Salongshyran är momsbefriad . Moms tillkommer 
med  25 % på samtliga övriga tjänster.  
Med reservation för momsändringar och/eller 
andra ändringar. i  
 
Detta ”Produktblad”  gäller vid föreläsningar och 
evenemang, 1 januari- 31 december 2022. 
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