Musik i Dalslands Center - Konserter i Kalandersalen
Sommaren 2016
Artister/grupper som 26 juni - 14 augusti 2016 vill disponera Kalandersalen på Dalsland
Center i Håverud för att ge eftermiddagskonserter kan göra detta kostnadsfritt under
följande villkor:
















Artisten/gruppen står som arrangör för konserten.
Konserterna har gemensam starttid, kl 16.00, och varar 45-60 minuter.
Konserter kan bara bokas tisdag, torsdag, lördag och söndag. Datum som krockar
med andra större eftermiddagsarrangemang i kommunen undantas. (Preliminärt
undantas helgen 2-3 juli samt lördagarna 6 och 13 augusti.)
Dalslands Center ställer kostnadsfritt lokal och befintlig ljudanläggning till
förfogande.
Artisten/gruppen ansvarar för att lokalen återställs i ursprungligt skick samt för
eventuella skador på ljudanläggningen.
Önskas annan ljudanläggning än den befintliga står artisten/gruppen för detta.
Biljetter säljs i direkt anslutning till konserten. Artisten ansvarar för att det finns
någon som sköter detta. Ev. förköpsförsäljning organiseras av artisten/gruppen.
Artisten/gruppen sätter själva biljettpriset. Vi rekommenderar 50 kr för vuxna, 20
kr för barn. Om man önskar annat pris meddelas detta helst i samband med
anmälan. Samtliga biljettintäkter tillfaller artisten/gruppen.
Framträdandet får inte innehålla kränkande inslag, som rasistiska eller främlingsfientliga budskap, inte heller angrepp på namngivna personer.
Personalen på Dalsland Center ansvarar för att konserten påannonseras i
högtalarna 30 respektive 15 minuter före start.
Melleruds kommun ansvarar för pressmeddelanden om konsertserien i sin helhet,
samt att information om konserterna kommer med i Melleruds kommuns
evenemangskalender, anslås vid Dalslands Center, läggs ut på Melleruds
kommuns turistsidor samt att det skapas en särskild Facebookgrupp för
konsertserien. Melleruds kommun ansvarar vidare för att samlingsaffisch för
konsertserien sprids i kommunen med omnejd, samt tar fram affischunderlag för
de enskilda konserterna. Övrig information/affischering står artisten/gruppen för.
Artisten/gruppen har rätt att sälja skivor och annat artistrelaterat material i
Dalsland Center i direkt anslutning till konserten.

Bokning av konserter på Dalslands Center sker via Lars Nilsson, tel: 0530-181 31,
e-post: lars.nilsson@mellerud.se Han svarar också på frågor kring konserterna.
Sista dag för att boka konserter inför sommaren är fredag 15 april. Först till kvarn gäller.

Beskrivning av Kalandersalen
Scen: Bredd > 9 m, djup ca 2 m, höjd ca 0,25 m
Auditorium: Cirka 110 sittande + plats för stående. Publiken har varierat, från 5-6 till
runt 100 personer. Väldigt beror på hur mycket PR artisten själv gör.
Lokalen är inte lämplig för tung rockmusik.
Det finns ett akustiskt piano i lokalen relativt dåligt skick. Stämningen garanteras inte.
Ljudanläggning:
 Mixer i mono med 4 balanserade ingångar, vardera med diskant, bas-kontroll.
Placerad i ett förråd i direkt anslutning till scenen.
 3 mikrofoner med sladd (TouchPlus PRO-102), en bärbar.
 Slutsteg.
 Små högtalare i taket
 Ingen medhörning.

