
Pris og informasjon ved leie av; 
 
BINGEN SCENE – Samsen kulturhus 
 
 
Kort informasjon; 
Dette informasjonsskrivet skal gi deg klarhet og informasjon rundt de forskjellige 
mulighetene du har som leietaker av Bingen scene. Vi har tilrettelagt Bingen scene for å 
kunne passe til de fleste typer arrangement, og har derfor også tilrettelagt priser ut i fra 
teknisk levering og hva som er våre krav til bruk av Bingen i forskjellige situasjoner. Vi har 
delt dette opp i 3 forskjellige prisnivåer, og baserer det hele på et selvdrevet system hvor det 
ikke kreves tekniker og de tilfellene der det kreves teknisk bistand. 
 
Ansvarlig for booking av Bingen scene;   
Anne-Mette Torgersen  
tlf; 38006400 
mail; am@samsen.com 
 
Ansvarlig for teknisk bistand og booking av teknikere og teknisk utstyr; 
Ung Kultur 
tlf;  
mail; 
 
 
Prisnivåer og «hva du får» som leietaker; 
  

mailto:am@samsen.com


 
Nivå 1 – selvdrevet konferanse / møte / lite arrangement-  minimale tekniske behov. 
 
Hva får du? 
Bingen scene har et enkelt konferanseoppsett som du styrer via en touch-skjerm på veggen 
eller via iPad. Dette systemet gir deg tilgang til projektor, lyd via PC/telefon etc og 2 trådløse 
mikrofoner (mygg eller håndholdt). Vi gjør klar dette utstyret til deg etter avtale, og viser 
dere hvordan det fungerer når dere skriver leieavtale med oss, og dere styrer og har ansvar 
for bruk av utstyret selv uten innblanding fra oss. Eksempler på arrangementer som «Nivå 1» 
passer til er konferanse, møter, enkle akustiske, enkle dansearrangementer etc. 
 
Det du får tilgang til i «Nivå 1»; 
- Projektor (fastmontert i tak) med HDMI-inngang. 
- Lyd i fronthøytalere via mini-jack. 
- Opptil 2 mikrofoner trådløst, enten mygg eller håndholdt. 
- Opptill 2 mikforoner med kabel. 
- Talepult 
- iPad-styring eller Touchscreenstyring av nivåer og lys. 
- Opplæring i forkant for bruk av utstyr. 
 
Vi kan også hjelpe deg med å rigge konferanse/møteustyr klart. Stoler og bord i forskjellig 
oppsett, samt flipover eller whiteboard. Dette avtales når dere booker, og det tilkommer et 
tillegg i prisen på 700,-. 
 
Kommersiell drift (Hvor leietaker tjener penger på arrangementet som f.eks. billettinntekter) 
- Dagspris Arrangement/konserter; 1950,- / 2200,- (ukedag / helg) 
- Dagspris møte/konferanser/annen leie; 3000,- 
- Timepris møte/konferanser/annen leie; 400,- 
 
Ikke kommersiell drift (Hvor leietaker ikke tjener penger på arrangementet) 
- Dagspris Arrangement/konserter; 1950,- / 2200,- (ukedag / helg) 
- Dagspris møte/konferanser/annen leie; 1675,- 
- Timepris møte/konferanser/annen leie; 190,- 
 
Tillegg som kan bestilles; 
- Rigg av bord og stoler; 700,- 
- Vertskap/vakthold/bemanning; 400,- pr. time. 
- Tekniker til lyd eller lys; 3500,- / 500,- (dagspris / timepris) 
 
  



Nivå 2 – Mindre konserter og arrangementer / større konferanser eller møter. 
(med behov for mer enn 2 mikrofoner og projektor og via minijack.) 
 
Hva får du? 
Bingen scene har et enkelt konferanseoppsett som du styrer via en touch-skjerm på veggen 
eller via iPad. Dette systemet gir deg tilgang til projektor, lyd via PC/telefon etc og 2 trådløse 
mikrofoner (mygg eller håndholdt). I tillegg kan vi utvide dette systemet med en 12-kanals 
lydmikser som muliggjør mindre konserter eller enkel styring av lyd som krever mer en 2 
mikrofoner. Dette kan for eksempel være hvis dere skal ha et kunstnerisk innslag på en 
konferanse som trenger mikrofoner (f.eks. gitar/sang eller piano m.m) eller at det er en 
halvakustisk konsert eller et arrangement som krever enkel oppmikking av noen få 
instrumenter. Her er det mange muligheter som vi kan tilpasse til dere behov og som 
avklares i forkant ved kontraktinngåelse.  
Nivå 2 fordrer at du som leietakere har kompetanse til å styre en enkel 12-kanals miksepult 
selv, samt å ha teknisk kontroll under arrangementet. Vi gjør klar dette utstyret til deg etter 
avtale, og viser dere hvordan det fungerer når dere skriver leieavtale med oss. 
Eksempler på arrangementer som «Nivå 2» passer til er konferanse med kunstnerisk innslag 
eller paneldebatt,  større møter, mindre halvakkustiske akustiske konserter, større 
dansearrangementer etc. 
 
Det du får tilgang til i «Nivå 2»; 
- Projektor (fastmontert i tak) med HDMI-inngang. 
- Lyd i fronthøytalere via mini-jack. 
- Opptil 2 mikrofoner trådløst, enten mygg eller håndholdt. 
- 12 kanals miksepult. 
- Mikrofoner, DI-boks, kabling etc. For å få koblet til deres instrumenter e.l. 
- iPad-styring eller Touchscreenstyring av nivåer og lys. 
- Opplæring i forkant for bruk av utstyr. 
- enkel backline som DJ-sett og piano. 
- mulighet for enkel monitor på scenen. 
 
Utifra dine behov så rigger vi til og tilpasser Bingen slik at dere klarer å bruke utstyret selv 
uten behov for tekniker tilstede. Ved rigg på Nivå 2 som overgår Nivå 1, kommer det et 
tillegg i prisen på 700,- 
 
Vi kan også hjelpe deg med å rigge konferanse/møteustyr klart. Stoler og bord i forskjellig 
oppsett, samt flipover eller whiteboard. Dette avtales når dere booker, og det tilkommer et 
tillegg i prisen på 700,-. 
 
Kommersiell drift (Hvor leietaker tjener penger på arrangementet som f.eks. billettinntekter) 
- Dagspris Arrangement/konserter; 1950,- / 2200,- (ukedag / helg) 
- Dagspris møte/konferanser/annen leie; 3000,- 
- Timepris møte/konferanser/annen leie; 400,- 
 
Ikke kommersiell drift (Hvor leietaker ikke tjener penger på arrangementet) 



- Dagspris Arrangement/konserter; 1950,- / 2200,- (ukedag / helg) 
- Dagspris møte/konferanser/annen leie; 1675,- 
- Timepris møte/konferanser/annen leie; 190,- 
 
Tillegg som kan bestilles; 
- Rigg av bord og stoler; 700,- 
- Rigg av teknisk utstyr (12-kanalsmiksepult/monitor/ekstra mikrofon m.m); 700,- 
- Vertskap/vakthold/bemanning; 400,- pr. time. 
- Tekniker til lyd eller lys; 3500,- / 500,- (dagspris / timepris) 
 
  



 
Nivå 3 – Større konserter og arrangementer med tekniker. 
 
Hva får du? 
Bingen scene er en fullverdig konsertarena med alt du behøver for å arrangere konserter 
eller arrangementer i full skala. Bingen scene har en kapasitet på 340 personer stående. Vi 
har egen barløsning i Vestibaren du kan disponere (alkoholfri), 3 backstagerom med 
sminkespeil, vask, kjøleskap, sofa og toalett. For konserter har vi top-of-the-line backline 
(trommesett, gitar og bassforsterkere, DJ-utstyr, piano) og et PA/høytaler-anlegg som spiller 
utrolig bra. I denne pakken får du med en tekniker fra Agder Lyd AS som tar seg av opprigg 
og klargjøring av backline og alt det tekniske, samt styrer lyd under arrangementet. Vi har 
også teknikere som kan styre lys for deg i tillegg. Vi har full lysrigg i Bingen og vil fra og med 
2019 kunne bruke røyk/hazer under konserter og arrangementer.  
 
Det du får tilgang til i «Nivå 3»; 
- Full konsertproduskjon med egen tekniker. 
- Tilgang til alt vi har av backlineutstyr 
- Vestibaren/Vestibylen som «loungeområde» under arrangementet. 
- Projektor (fastmontert i tak) med HDMI-inngang. 
- Backstagefasiliteter 
- Egen oppfølging fra Samsen og Agder Lyd AS i forkant av arrangement. 
- Lysrigg krever ekstra bemanning, men er tilgjengelig ved behov og leietaker har kompetent 
lystekniker med på arramgementet. Dette må avklares med husets tekniker på forhånd. 
 
Vi kan også hjelpe deg med å rigge konferanse/møteustyr klart. Stoler og bord i forskjellig 
oppsett, samt flipover eller whiteboard. Dette avtales når dere booker, og det tilkommer et 
tillegg i prisen på 700,-. 
 
Vi skiller ikke på kommersiell eller ikke kommersiell drift på Nivå 3. Men vi har en spesialpris 
til leietakere av Nivå 3 som er, eller skaper arrangement/konsert for de i Samsens kulturhus 
sin hovedmålgruppe som er undgom mellom 15 og 25 år. 
- Dagspris for hovedmålgruppa med tekniker (inntil 10 timer); 5000,- 
- Dagspris utenfor hovedmålgruppa med tekniker (inntil 10 timer); 7500,- 
Ved behov for tekniker utover 10 timer tilkommer timesats, se under. 
 
Tillegg som kan bestilles; 
- Rigg av bord og stoler; 700,- 
- Vertskap/vakthold/bemanning; 400,- pr. time. 
- Lystekniker (inntil 10 timer);  3500,- pr. dag. 
- Teknikerbistand (lyd og lys) utover 10 timer pr. dag; 625,- pr. time. 
 
For full oversikt over teknisk utstyr og backline i Bingen, se vedlagt «Teknisk Spesifikasjoner 
for Bingen Scene 2018» 
 
 
 
 


