Tidslinje arrangementer i Bærum Kulturhus
Henvendelse om leie av sal/scene fra leietaker
• Forespørsel om leie av saler/scener gjøres fra http://baerumkulturhus.no/rent .
• Fyll ut forespørselskjema med navn, datoer, ønsket sal og evt kommentarer

Svar på forespørsel
• I løpet av 7 virkedager blir forespørselen behandlet og svar gitt
• Er salen/scenen ledig? Eller kan Bærum Kulturhus tilby annen dato?
• Foreløpig tilbud blir satt opp med utgangspunkt i henvendelsen
• Leietaker får tildelt kontaktperson hos Bærrum Kulturhus

Kontrakt fra Bærum Kulturhus med informasjon om
"Min Side" i www.webbusiness.no/baerum, billettsalg
og markedsføring.
• Etter justeringer/samtaler blir endelig kontrakt utformet og sendt leietaker for signering
• Det blir opprettet "Min Side" i www.webbusiness.no/baerum
• Forestillingen blir lagt inn i arrangementskalenderen til www.webbusiness.no/baerum
• Informasjon om billettsalg og markedsføring sendes ut
• Billettsalg starter ikke før signert kontrakt er returnert til Bærum Kulturhus

Billettsalg: Priser, tekst, bilder og markedsføring.
Frister: 15. mai og 10. november
• 10. november: Siste frist for innlevering av billettpriser, tekster, bilder til trykket
program for vårens arrangementer (jan - juni)
• 15. mai: Siste frist innlevering til trykket program for høstens arrangementer (15. aug 31. des)
• Høyoppløslige bilder til hjemmeside + trykket program sendes til
kulturhuset@baerum.kommune.no
• Utfylt innmeldingsskjema med tekst og priser lagres og sendes inn fra "Min side"
• Bestilling av markedsføringsstøtte gjøres på innmeldingsskjemaet på "Min Side"
• Før billettsalg starter blir korrektur sendt til leietaker
• Reservering av plasser, gjestelister samt billettsalgsrapportering avtales med
billettkontoret

Produksjonsmøte. Ca 6 uker før arrangementsdato
• Ca 6 uker før arrangement: Bærum Kulturhus inviterer til produksjonsmøte, hvor
detaljene i arrangementet blir avtalt. Deltakere må være representanter med innsikt og
myndighet
• Kostnadsoverslaget kan justeres etter produksjonsmøtet

Arrangementsdato(er)
• Detaljert plan for dagen ligger på "Min Side"

Økonomisk oppgjør i løpet av 10 virkedager etter
arrangement
• Senest 10 virkedager etter gjennomført arrangement blir oppgjøret lagret på "Min Side"
• Utbetaling/faktura sendes leietaker
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