WOODSTOCK

MUSIK | DANS | POESI | LITTERATUR | SÅNG

Informationshäfte om framträdanden och uthyrning av scener hos EQ House.

Framträdanden på scen i Woodstock
Den ideella kulturföreningen EQ Kultur har en önskan om att
fylla alla scener i hela EQ House med härliga, varierande och
mångkulturella uttryck.
Vi hoppas också att föreningen växer med riktigt många
medlemmar som delar vår önskan om att göra EQ House till
ett riktigt häftigt kulturhus i Sundsvall.

Vi ser fram
emot fullt ös
i huset!

Först ut är den gamla blues-, natt- och rockklubben Woodstock.
Är du intresserad av att framträda på scenen i Woodstock
eller på någon av våra andra scener i EQ House?
Gör din intresseanmälan online via vår hemsida:
www.eqhouse.se /eqkultur

Arrangemang

Alla arrangemang sker i samarbete med EQ Kultur.
Det innebär att alla framträdanden bokas via EQ Kultur.
Det är upp till den/de som framträder att följa de
anvisningar som EQ Kultur beslutat.
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Fakta om Woodstock
Max antal:

300 personer

Scen:		

Fast scen 3,40 m x 4,80 m, höjd 25 cm

Ljus:

Fast LED-ljus finns
4 st Cameo LED multi FX bar

Teknik:

PA-anläggning EV (delvis)
Mixerbord Midas M32 (32 kanaler)
Digital multikabel
12 st mikstativ
8 st SHURE Beta 58A mikrofoner
SHURE trummikset (6 st SHUREmikrofoner)
4 st lineboxar
2 aktiva ALESIS-monitorer front
2 EV-monitorer sidefill/bak

Mat:

Matservering genom EQ Kök & Bar.

Bar:

Bar med fullständiga rättigheter.

Toaletter:

Dam- och herrtoalett i Woodstock.
Handikapptoalett på samma plan.

Entré:

Entré till Woodstock via huvudentrén på
Ivar Nordlanders Plats.

Tillgänglighet:

Lokalen har full tillgänglighet via hiss.

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 18.00–23.00.
Fredag–lördag:
kl. 18.00–01.00.

Övrig information | 1
Lokalhyra:

EQ Kultur står för lokalhyran, f.n. 7 000 kr.

Entré och
avgifter:

Söndag–torsdag:
Fredag–lördag:

entré tas mellan kl. 18.30–21.00.
entré tas mellan kl. 19.30–22.00.

Alla som framträder väljer själva sin entréavgiftsnivå, dock
maximalt 300 kr per person. Alla som framträder är skyldiga
att lämna 15 % rabatt till medlemmar i EQ Kultur.
Den/de som framträder ansvarar själv för att ordna någon
som sköter entrén, kassa tillhandahålles av EQ Kultur.
Om man vill ha hjälp med att sköta entrén går det att köpa
tjänsten för 750 kr inkl. moms.
Gaget utbetalas samma dag/kväll som arrangemanget sker
efter redovisning av kassan till arbetande barpersonal.
Tid på scen:

Söndag–torsdag:
Fredag–lördag:

Riggning och
soundcheck:

Den/de som ska framträda äger tillträde till Woodstock för
att rigga/testa ljus efter överenskommelse med EQ Kultur.

tidigast kl. 19.00 och senast kl. 22.00.
tidigast kl. 21.00 och senast kl. 00.30.

Generellt försöker vi freda matgäster. Exempel: vid spelning
kl. 21.00 en fredagkväll sker riggning och soundcheck
mellan kl. 15.00–18.00.
In- och urlastning sker via bakdörren mot Skönsbergsvägen.
(Gamla entrén till Woodstock.) All egen utrustning ska flyttas
från lokalen efter avslutat framträdande.
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Ljudtekniker:

Ljudnivå:

EQ Kultur har dåliga erfarenheter av glada amatörljudtekniker
och kommer vara mycket restriktiva med vem som får ratta
ljud. Överenskommelse om detta sker tillsammans med EQ
Kultur.

Se Socialstyrelsens riktlinjer: ”De gränser som gäller är
100 decibel i genomsnitt med 115 decibel som högsta tillåtna
ljud. Om det kan finnas barn under 13 år i publiken gäller 97
decibel respektive 110 decibel. Riktlinjerna är inte rättsligt
bindande, men om de överskrids kan landets kommuner,
som är tillståndsmyndighet, utdöma böter.”

Ordinarie kostnad för hyra av ljudtekniker, 550 kr, exkl. moms.
EQ Kultur debiterar en rabatterad kostnad för ljudtekniker
om 750 kr inkl.moms när evenemang görs i samverkan med
EQ Kultur. Kostnaden regleras direkt mot ev. överenskommen
ersättning.
Teknikansvar:

Alla som använder EQ Kulturs teknik har ansvar för att
handskas med denna på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.
All teknik kommer att vara genomgången innan respektive
framträdande sker.
Den/de som framträder är skyldiga att ersätta det som
genom vårdslös hantering förstörs.

Loge och mat:

Det finns en loge med soffor, bord samt toalett och dusch.
Kanske inte den mest moderna logen men den fyller sin
funktion. Det finns gratis 100Mbit Wi-Fi.
Det är också den/de som framträder som ansvarar för att
logen lämnas i samma skick som vid ankomst.

Ingen är betjänt av att knäcka varenda trumhinna som finns
norr om bron. Då lokalen är liten med lågt i tak kommer vi att
tillämpa ett plexiglasskydd för trumset för att minska risken
för alltför höga ljudnivåer.

Marknadsföring:

Vi hjälps åt att marknadsföra alla framträdanden genom
webben och sociala medier. Affischering samt skyltning kan
ske på befintliga ytor i EQ House.

Övrigt:

Det finns givetvis utrymme för skräddarsydda lösningar som
skiljer sig mot detta grundupplägg. Ambitionen är att vi ska
lösa det mesta.

Kontakt:

EQ House

Gör en intresseanmälan via vår hemsida:
www.eqhouse.se/eqkultur
E-post: info@eqhouse.se
Tfn: 060–12 16 30

EQ Kultur

Linda Asplund | Ordförande
E-post: lalint88@gmail.com

EQ Kök & Bar bjuder den/de som framträder på
personalmat och måltidsdryck.
Observera att det inte är tillåtet att medföra egen mat
och dryck in i EQ House lokaler!

Maggan Wallström | Sekreterare
E-post: maggan@eqhouse.se
Teknik

Lars Hult | Teknikchef
E-post: lars@eqhouse.se

EQ Kök & Bar

Marcus Hjort | Restaurangchef
E-post: marcus@eqhouse.se

Tack!

Genom att välja EQ House är ni med och bidrar till
den sociala hållbarheten. Vi värnar människors lika värde
och sätter en ära i att sysselsätta människor som just nu
står långt från arbetsmarknaden.
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