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Teatersalen pr. dag til kl. 21.00 3.475 kr.

Teatersalen halv dag 2.000 kr.

Teknisk assistance pr. time - (min. 2 timer) 660 kr.

Ellegården i Farum:

 Underetagen (lade og stald) inklusive service og rengøring 5.220 kr.

 Overetagen (Høloftet) inklusiv rengøring
4.000 kr.

Depositum 2.030 kr.

Forsamlingshuset "Den gamle Skole i Kirke Værløse" (Smedegade 5)

Udlejning til private fester mv. 2.090 kr.

Leje iforbindelse med begravelser 260 kr.

Galaksen

Udlån:

Administrationsgebyr pr. booking 125 kr.

Tilstedeværelse af personale, i dagtimerne (mandag-torsdag 

kl. 8-17.00, og 

fredag fra kl. 8-15.00)  - minimum 4 timer 365 kr.

Tilstedeværelse af personale, uden for dagtimerne og i 

weekenderne – minimum 4 timer 396 kr.

Scenemester/teknisk ansvarlig (obligatorisk ved 

teaterforestillinger, min. 6 timer) – minimum 4 timer 660 kr.

Udlejning af Galaksens sale, pr. dag:

Store sal 13.063 kr.

Lille sal 3.575 kr.

Ifm. udlejning over længere perioder eller i større omfang 

gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på 

op til 30 pct.

Udendørfaciliteter, fx boldbaner

Fodboldbane græs pr. time (indenfor sæson) 497 kr.

Fodboldbane græs pr. time (uden for sæson) 990 kr.

Opvisningsbane inkl. Lille tribune 2.786 kr.

Fodboldbane grus pr. time 594 kr.

Fodboldbane kunstgræs pr. time 1.543 kr.

Omklædningsfaciliteter pr. kamp 401 kr.

Kommunal grundleje ved kommercielt brug af CenterCourt - 

Tennis pr. dag
4.000 kr.

Udlejningstakster:

Takster for 2021

Farum Kulturhus
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Kommunal grundleje ved kommercielt brug af udendørs 

tennisbaner pr. dag
1.000 kr.

Leje af grusbane/plads til cirkus m.m.

Arrangementer (0-600 tilskuere) 3.136 kr.

Arrangementer (600-1200 tilskuere) 6.344 kr.

Arrangementer (over 1200 tilskuere) 9.516 kr.

Á conto vand og el, m.m. 1.101 kr.

3.319 kr.

Farum Arena

Se www.farumarena.dk 

Øvrige lokaler, haller m.m.

Lokaler til enkeltarrangementer (under 5 timer):

Klasselokaler pr. time 200 kr.

Mødelokale pr. time 380 kr.

Haller pr. time 940 kr.

Gymnastiksale pr. time 660 kr.

Alrum, fællesrum, kantiner og faglokaler pr. time 600 kr.

Overnatning på skoler

Grundgebyr pr. døgn 4.172 kr.

Gebyr pr. deltager 81 kr.

Overnatning i forbindelse med stævner

Pr. overnatning pr. udenbys deltager 35 kr.

Hjælp til opsætning af borde, stole eller AV-udstyr

Central Drift

Forvaltningsturisme:

For de første 3 timer 1.649 kr.

Derefter pr. time 822 kr.

Mandetimer (pedelhjælp eller lign.) 410 kr.

Mandetimer uden for normal arbejdstid 820 kr.
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