Tekniska uppgifter för regionscener
Förberedelser
Polisanmälan för evenemanget görs av Wasa Teater.
Föreställningen kräver mörkläggning i salongen. Om inte mörkläggningsgardiner finns, bör
spellokalen täcka in fönstren med tex svart plast. Tänk på att mörklägga dörröppningar ifall
salongsdörrar mot tex tambur saknas.
Spellokalen behöver vara uppvärmd vid ankomst. Vintertid bör snön vara bortskottad och vid
halka området sandat.
Teaterns produktionssekreterare Görel Berg kontaktar vid behov spellokalen 1-2 veckor före
föreställning och går igenom förberedelserna.

Ankomst till spellokalen
Byggtiden är ca 3 timmar. Detta betyder att Wasa Teaters tekniska personal anländer till
spelplatsen ca 3 timmar före föreställningen börjar. Byggtiden varierar beroende på
föreställning och meddelas specifikt för varje produktion.
Vi behöver 1 person, som bärhjälp för att lasta in utrustning. Personen ska finnas till hands
vid ankomsten och inlastning och under byggtiden samt vid urlastning efter föreställningen.
Vid ankomsten behöver teknikerna få tillgång till nyckel till spellokalen för att kunna låsa om
man under byggtiden måste lämna lokalen.

Scen
Scenen ska vara tom och städad och kan inte användas för förvaring av annan materiel
under vårt gästspel.
Viktigt att föreningen meddelar exakta scenmått till teatern och att man vid förändringar (vid
tex ombyggnad) uppdaterar måtten till teatern.
Minimimått på scenen:
Bredd: 5 m
Djup 5 m
Höjd 3 m
Detta gäller de flesta turnéproduktioner. Även mindre föreställningar förekommer så som
monologer. Spelytan meddelas specifikt för varje produktion.

Salong
Salongsstolar placeras ut av arrangören så att bästa möjliga sikt uppnås, publikgradänger är
alltid att föredra. Undvik mittgång, hellre bredare mellanrum mellan raderna. Om dekoren
skall tas in via salongen måste utplaceringen av stolarna ske först efter att dekoren är
inlastad.
Föreningen uppmanas se över hur rullstolsburna har möjlighet att ta sig in i lokalen. I
salongen bör plats med bra sikt ordnas för eventuell rullstol samt stolsplats bredvid
reserveras för sällskapet.

Loge
En loge med plats för turnésällskapet skall ordnas, om möjligt gärna skilda
för kvinnor och män. Det bör finnas bord, stolar, speglar och toalett.
Det ska vara enkelt att ta sig från logen till scenen. Helst inte via publiken.
Gärna tillgång till mikro och kaffekokare för personalen.

Elektricitet
Minst 1st kraftuttag 3*16A/400V men gärna mera typ 3*25A

Kraftuttaget måste finnas i spellokalen eller i dess omedelbara närhet.
Brandalarm och rökdetektor bör stängas av (kan utlösas av varma strålkastare,
rökmaskiner).

Biljettförsäljning
Biljettförsäljningen sker via Wasa Teaters biljettkassa, må-lö kl 12-14.30&15-17 och i vår
webbshop www.netticket.fi. Om regionscenen önskar en kvot med biljetter att själva förfoga
över ombeds man ta kontakt med försäljningen på Wasa Teater.
Wasa Teaters biljettförsäljare anländer till spelplatsen och startar biljettförsäljning vid dörren
1 timme före föreställningen.
När ni har frågor gällande bokningar, försäljning och antal förhandsbokade kontakta
försäljningsavdelningen.

Försäljning av programblad
Föreningen ordnar med programbladsförsäljare som säljer programblad före föreställningen
och i pausen. Programbladen har biljettförsäljaren med sig. Föreningen ordnar själv med
växelkassa för programbladsförsäljningen. Försäljningen av det som säljs redovisas till
teatern på medföljande blankett och pengarna sätts i medföljande kuvert. Detta och
resterande programblad skickas till teatern med skådespelarna efter föreställningen.

Förmånskuponger för föreningen
Wasa Teaters policy är att inte dela ut fribiljetter. Genom att all publik betalar ökar vinsten
både för er förening och för oss. Istället har vi ett system med förmånskuponger.
Regionscenerna får 10 förmånskuponger per turnéproduktion. Förmånskupongerna får ni
fördela hur ni vill, tex inom styrelsen. Kupongerna berättigar till biljetter för endast 10 €/pers.
Förmånskuponger kan användas när man löser ut sina biljetter i biljettkassan, Luckorna eller
på plats timmen före föreställning. Förmånen kan inte användas vid köp i webbshopen. Plats
måste reserveras som vanligt, ingenting finns bokat.

Föreställningen
Föreställningarna varierar i längd. Vissa har paus. Längd meddelas specifikt för varje
produktion. Dörrarna till salongen hålls stängda och öppnas av teaterns personal.
Publikinsläpp sker oftast 15 min före.

Servering
Regionscenen ordnar pausservering. Om föreställningen inte har paus kan servering ordnas
före eller efter.

Rivning
Efter föreställningen rivs dekoren och lastas i bilen. Detta räcker ca 1 timme. Vi behöver 2-4
fysiskt lämpade personer, som bärhjälp för att lasta ut utrustning. Ifall utlastningen är
besvärlig, exempelvis trappor eller dylikt, kommer ytterligare två personer att vara
nödvändiga.

Kontaktuppgiter
Frågor gällande tekniska uppgifter
Mats Antell, tel 050 5923 501, mats.antell@wasateater.fi
Frågor gällande turné
Görel Berg, må-fr kl 9-16 tel 320 9314, gorel.berg@wasateater.fi
Frågor gällande biljettförsäljning
Pia Enroth, tel 320 9316, pia.enroth@wasateater.fi
Frågor gällande marknadsföring
Jan Fröjdö, 320 9369, jan.frojdo@wasateater.fi

