
Rekommendationer scenbruk – Kaleido 
Grundkonceptet med musik- och annan scenverksamhet på Kaleido är enkel: verksamhet ska 

vara ett komplement till övriga scener i Piteå. De gånger Kaleido inte räcker till kan 

arrangemangen förläggas på andra scener. 

Följande förhållningsregler gäller för nyttjande av scenen på Kaleido: 

 Kaledio ska ha en tydlig kulturprofil och aktiviteter med kulturella förtecken 
prioriteras.  

 För nyttjandet av scenen samt dess teknik betalar föreningarna en årlig avgift som 
regleras i ett särskilt dokument beslutat av Kultur och fritidsnämnden. 

 Ljudtekniker ingår inte men kan ordnas och då tillkommer en kostnad.  

 Snabbutbildning av en ljudtekniker inom den egna föreningen kan ordnas. 

 Föreningarna har förtur till bokningar av scenen och bokningsmöten arrangeras 
löpande varje halvår.  

 Föreningar som inte nyttjar scentekniken betalar ingen avgift.  

 Scennyttjande föreningar tilldelas i nära samråd med samtliga föreningar specifika, 
fasta kvällar.  

 Aktörer i huset bör visa respekt för varandras behov och därmed förståelse och 
acceptans för olika typer av kulturutövande. 

 Framförhållning för scenanvändandet är viktigt. Ingen annan verksamhet ska mot sin 
vilja behöva flytta på sig för att bereda plats för andra scenframträdanden så tillvida 
det inte råder exceptionella förhållanden. Personalen på Kaledio förbehåller sig 
rätten att avgöra om vad som räknas som exceptionella förhållanden.  

 Personalen på Kaleido ansvarar inte för iordningsställande av lokaler före och efter 
scenanvändning. Det är föreningarnas/verksamheternas ansvar. 

 Kommunen/Kaleido ansvarar ekonomiskt för driften av scenen och underhåll av 
tekniken.  

 Föreningarna/verksamheterna tar själva kontakt med fikets entreprenör om de vill ha 
serveringen tillgänglig utanför fikets ordinarie öppettider.  

 Scentekniken på Kaleido är en fast inhouse teknik och flyttas inte runt till andra 
lokaler.  

 Av säkerhetsmässiga skäl får ingen extrautrustning hängas i trossen. 

 Personalen på Kaleido arbetar med helheten. De ansvarar för logistik och 
samordning, alltså driften av huset, inte driften av verksamheterna. De ser till att 
föreningar och andra aktörer har effektiv tillgång till Kaleidos lokaler och ansvarar 
inte för aktörernas interna behov för att kunna verka, t ex att iordningställa och/eller 
plocka undan åt verksamheterna. 

 All verksamhet som bedrivs i lokalen måste vara öppen för allmänheten men inte 
nödvändigtvis avgiftsfri. Aktörer som bokar scenen har möjlighet att ta inträdesavgift 
för sina arrangemang. 

 Föreningarna/verksamheterna ansvarar själva för sin marknadsföring samt för att 
registrera arrangemangen i Piteå turistcenters evenemangskalender: https://events-
submission-se.newmindmedia.com/pitea 
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Debiteringsmodell 
 

 Föreningar/studieförbund  
o Årsavgift 5000 kr 
o Tio tillfällen per år. Ytterligare bokningar 1000 kr/gång 
o Förtur till bokningarna 
o Bokningsmöten en gång per termin 
o Tillgång till scenens infrastruktur 
o Eventuell ljudtekniker debiteras per timme 

 

 Internkommunala bokningar 
o 2000 kr/bokning 
o Tillgång till scenens infrastruktur 
o Eventuell ljudtekniker debiteras per timme 

 

 Externa aktörer  
o 3000 kr/bokning 
o Tillgång till scenens infrastruktur 
o Eventuell ljudtekniker debiteras per timme 

 


