Hyvä yleisö,
lavalla tänään...

Järvenpää-talo

KONSERTTITALO
Järvenpää-talossa tapahtuu ympäri vuoden. Olemme kuuluisia monipuolisesta konserttitarjonnastamme ja muista kulttuuritapahtumista. Sibelius-sali sopii myös vieraileville
teattereille ja muun esittävän taiteen näyttämöksi.
Meillä järjestetään vuosittain yli 60 yleisötapahtumaa.
Suurimmassa tilassamme Sibelius-salissa on 562 istumapaikkaa ja viisi invapaikkaa.

SAAMMEKO ESITELLÄ YLEISÖN?

Järvenpäässä ja sen kehyskunnissa Keski-Uudellamaalla asuu n. 135 000 ihmistä.
Juna pääkaupunkiseudulta saapuu aivan Järvenpää-talon viereen ja tuo lisää yleisöä
kauempaakin. Konserttiyleisömme tuntee talon ja sen laadukkaan ohjelmatarjonnan.

JA TEKNIIKKA PELAA. TIETENKIN.

Olemme uusineet Sibelius-salin äänentoistoa. Katsomon perälle on rakennettu uusi
avotarkkaamo, josta on aikaisempaa parempi kuuluvuus ja näkyvyys, mikä helpottaa
ääni- ja valomiesten työskentelyä.
•
•

Nexo Geo S805 linjasäteilijät takaavat hyvän kuuluvuuden
yleisölle ja helpottavat esiintyjän tekniikan roudausta.
Valmiiksi asennetut tasokkaat PA:t sisältyvät tilavuokraan.
Peruskonserttivalaistus valmiina asiakkaan käytettävissä,
kysy lisää tekniikalta.

KAUNIS PÄÄLTÄ, VIELÄ PAREMPI SISÄLTÄ.

Järvenpää-talo on toimiva, viihtyisä ja tyylikäs kokonaisuus, jossa sekä tapahtumien
järjestäjät että yleisö saa erinomaista palvelua ja vastinetta rahoilleen.

KAIKEN KRUUNAA.
•
•
•
•
•
•

Sibelius-salin akustiikka on Suomen parhaita – myös sähköiselle soundille.
Akustiikan on suunnitellut arvostettu Alpo Halme.
Meille on helppo tulla ja helppo roudata: auto takaovelle ja tavarat suoraan
lavalle kastumatta.
Fazer Food Services järjestää esiintyjälämpiöön virvoketta, pikkupurtavaa,
salaattia, lämmintä ruokaa, kahvia……Tilaukset myyntipalvelusta.
Rauhallisessa esiintyjälämpiössä on neljä suojaisaa pukeutumistilaa,
joissa kaikissa on suihkut.
Faneja voi muistaa yleisölämpiössä, jossa onnistuu niin nimikirjoitusten jako
kuin fanituotteiden myyntikin.
Lipunmyynti Järvenpää-talon oman Lippupisteen kautta 1.3.2011 alkaen.
Saat tapahtumaasi helposti ja kätevästi valtakunnallisen jakelukanavan täyden
palvelun. Myös ovimyynti kohtuullista korvausta vastaan.

NÄKYVYYTTÄ.
•
•
•

Mahdollisuus ostaa näkyvyyttä Järvenpää-talon asiakaslehdestä ja kausiohjelmasta.
Kaikki tapahtumat ovat näkyvästi esillä Järvenpää-talon www-sivuilla ja
paikan päällä.
Suomen Lehtiyhtymä Oy:n edullinen ja tehokas mediapaketti, kysy lisää
Jaana Karttunen, p. 020 770 3064 tai jaana.karttunen@lehtiyhtyma.fi

SIBELIUS-SALIN VUOKRAHINNASTO.

koko päivä (6 h ->) 1600 € • puolipäivä 1050 € ( <- 5 h)
• Steinway D274-flyygeli 110 €/pv
• Yamaha C7-flyygeli 50 €/pv
• Naulakkopalvelut tapahtuman järjestäjälle veloituksetta.
Hinta yleisölle 1,50 €/hlö.
• Ovimiespalvelut (2 hlöä) 60 €/tilaisuus
hinnat sis. alv. 24 %

Hinnat sisältävät tilavuokran lisäksi asiakasystävällisen täyden palvelun:
• yhden teknisen henkilön palvelut
• saliäänentoiston (Nexo Geo S805 linjasäteilijät)
• sähkön ja siivouksen

www.jarvenpaatalo.fi

JÄRVENPÄÄ-TALO
HALLINTOKATU 4
04400 JÄRVENPÄÄ
www.jarvenpaatalo.fi
Myyntipalvelun yhteystiedot
- myyntisihteeri
Johanna Sivén
020 729 6395
myynti@jarvenpaatalo.fi
Tekniikan yhteystiedot lisätietoja varten
- Ääni/valomestarit
Kimmo Kangas ja Tomi Tikka
puh. 040 315 2204,
Yhteistuotannot
- palvelupäällikkö
Jari Salminen
puh. 040 315 2726
etunimi.sukunimi@jarvenpaatalo.fi

