Cirkus scener
ETT CIRKUS. TVÅ SCENER.
TUSEN MÖJLIGHETER!
Cirkus på kungliga Djurgården är en klassisk mötesplats. Mängder av
människor har träffats på shower, föreställningar, mässor, konserter och
konferenser. Här har god mat blandats med upplevelser och skratt. Men
här har också fattats många viktiga beslut. Vi har 140 års erfarenhet av
lyckade möten. Och just därför kan vi erbjuda framtidens konferenser.
EN KOMPLETT
KONFERENSANLÄGGNING
Idag är Cirkus och Skandiascenen en komplett
anläggning. Här finns allt från Cirkus stora scen i
historisk miljö, med plats för 1 644 sittande gäster, till
hypermoderna nya Skandiascenen som tar upp till
800 personer i biosittning. Vi har mingelutrymmen
för flera hundra gäster och yta för utställare.
Vi har lösningen för en framgångsrik konferens
– oavsett om ni är 200 eller 1 500 personer.
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EN
HISTORISK
MILJÖ MED
MODERNA
MÖTESLOKALER
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Skandiascenen
HYR SKANDIASCENEN
Lägg nästa evenemang, konferens, kick-off, seminarium eller bolagstämma
på Skandiascenen. Här kan du kombinera Cirkus klassiska miljö med en
flexibel och modern konferensanläggning i öppen planlösning.
VÅR NYA SCEN

FLEXIBLA LÖSNINGAR

Skandiascenen är en ny fräsch anläggning med
smarta planlösningar för bästa möjliga kundupplevelse. Den har gemensam entré med Cirkus
och ligger i direkt anslutning till den gamla
byggnaden. Tillbyggnaden ritades av White
Arkitekter och invigdes oktober 2015. Den är
anpassad för att kunna lösa dina konferensbehov på ett flexibelt sätt med många möjligheter.

Skandiascenens foajé har olika användningsområden. Den kan fungera som utställningslokal för utställare och fungerar även utmärkt
som en stor bar med sittplatser och ståbord.
Här finns totalt plats för upp till 600 minglande
gäster. På nedre plan finns garderob och
toaletter för upp till 1 500 gäster.
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Med sin öppna och moderna design kompletterar Skandiascenen de gamla traditionerna
på Cirkus på ett spännande sätt.

Vi har en loge i nedre foajén med plats för
mindre möten. Föredrar ni att vara utomhus kan
ni även disponera vårt torg direkt utanför entrén
som har fullständiga rättigheter för uteservering.
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Skandiascenen
SPECIFIKATION SKANDIASCENEN
SALONG & FOAJÉ

LJUD

Salong med plats för 800 personer i biosittning. Ett
greenroom i källaren med plats för 10-20 personer
samt fyra mindre rum med plats för 1-2 personer i
varje. Garderob på nedre plan för 1 500 gäster.

Högtalarsystem på både nedervåning och övervåning,
sladd för att koppla in exempelvis Spotify finns i baren.
Kvaliteten eller nivån på ljudsystemet kan beskrivas
som lobby-musik eller bakgrundsmusik. Lättillgängliga
och många eluttag i foajén.

MAT OCH DRYCK
Beställning av mat och dryck görs direkt med Cirkus
Restaurang (se separat bilaga för olika alternativ samt
kontaktuppgifter.) Möjlighet till servering även utomhus
på torget.

TILLGÄNGLIGHET

16-0247 / 11

Ingång till Skandiascenens salong från två sidor.
Ingång höger på marknivå så rullstolar enkelt kan ta
plats längst fram, ingång vänster i mitten på salongen
för snabb fördelning vid in- och utsläpp. Handikapptoaletter och hiss i nedre foaje´.

TEKNIK
Wifi samt fast lina i salong framdraget till teknikbord.
9 digitala skärmar med möjlighet till skiftande budskap.
Skandiascenens övriga ljud-, ljus- och bildtekniska
specifikationer i separat bilaga.

KONTAKT
Kontakta oss för förfrågningar, tillgängliga
datum eller mer information.
Mail: josefine@cirkus.se
Telefon: 08-587 987 55
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Skandiascenen
SPECIFIKATION SKANDIASCENEN
KOSTNADER
TILLKOMMANDE KOSTNADER:

GRUNDHYRA

Heldag 09.00 - 23.00
48 000 kr
Halvdag 09.00 - 15.00
30 000 kr
(Ovan tider är generella och kan ändras beroende på
evenemang)
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I grundhyra ingår:
• Scen, salong och tillhörande foajéer.
• Hela ljusriggen. Ett fast redan inställt ljus.
• PA – högtalare och förstärkare.
• Två trådlösa mikrofoner, en tittmonitor,
befintligt wifi och fast lina till teknikbord.
• Scenmästare – behjälplig vid uppstart och
överlämning av ljud och ljus.
• Städ före och efter arrangemanget.
• Loger tillhörande Skandiascenen enligt ök.
• 10 st ståbord i foajé

Projektor + Duk
(16:9 - 460x270)

8 500kr

Ljudtekniker
4 750 kr á 10h därefter 575 kr/h
Ljustekniker
4 750 kr á 10h därefter 575 kr/h
Bildtekniker
5 500 kr á 10h därefter 650 kr/h
Trådlös mikrofon/mygga
575 kr/st
Slutet wifi
3 000 kr
Garderob
285 kr/h/garderobiär
Vakt
475 kr/h/vakt
Se ljud- och ljusspecifikation i separat bilaga, befintlig
ljud- och ljusrigg förändras beroende på inhyrd
produktion. Teknikbeställning måste gås igenom med
Cirkus teknikansvarige god tid innan evenemanget och
det offereras separat.
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Cirkusscenen
SPECIFIKATION CIRKUSSCENEN
Cirkus scenen står öppet för många typer av arrangemang och kan
förändras utifrån ditt/era behov. Konferenser, kongresser och mässor dagtid är inget hinder för en galamiddag kvällstid. Med flexibilitet, service och
god organisation skapar och jobbar vi med unika arrangemang.
SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

ÖVRIGT

Arenan tar emot upp till 1 644 sittande gäster,
men kan skärmas av så att även mindre
sällskap får en intim miljö. Välj mellan vanlig
parkettsittning, amfiteater med upp till 700 kvm
utställningsyta, krogsittning eller någon annan
variant. Prata med vårt kontor så hittar vi det
som passar just ert företag.

• Arenan kan delas av vid behov.
• Professionell ljud- och ljusutrustning.
• Parkeringsmöjligheter.

FESTDUKNING
Cirkus festdukning anpassad för 500 gäster
har en intim atmosfär och härlig inramning
med runda bord och linnedukar både på och
nedanför scen.

KONTAKT
Kontakta oss för förfrågningar, tillgängliga
datum eller mer information.
Mail: palle@cirkus.se
Telefon: 08-587 987 25

CIRKUSFAKTA
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Kapacitet: 1 644 med sittande publik,
1 750 med stående parkett.
Mässyta: 600 kvadratmeter med upphöjt
manegegolv.
Takhöjd: 20 meter i arenan.
Servering: 300 sittande gäster i restaurangen,
ca 2 000 personer vid buffé i ryttargången och
arenas foajéer. Kaffe, öl och vin i baren efter
behov.

KLASSISK
MÖTESPLATS.
OÄNDLIGA
MÖJLIGHETER.
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