Openluchttheater Eibergen stelt tegen een kleine vergoeding de accommodatie beschikbaar aan
verenigingen, instellingen en andere non-profit organisaties. Zij profiteren bovendien mee van de expertise
die het theater in huis heeft op het gebied van planning, organisatie en marketing. Bovendien beschikt het
theater over een breed contactennetwerk van specialisten, waaronder licht en geluid. Het theater is ook
beschikbaar voor uitvaartdiensten.
Maatwerk
Het theater kan met handige tips en slimme oplossingen meedenken hoe een concept-idee geconcretiseerd
wordt tot een uitgewerkt
plan met gedetailleerd
draaiboek. De
doekoverkapping zorgt er
voor dat ten alle tijden zo’n
600 mensen droog
staan/zitten.
Het theater beschikt over een
capaciteit van 1.650 plaatsen.
Er zijn tal van mogelijkheden
om het theater te verkleinen.
1. een ring van jute schermen
plaatsen tussen de
tribunerijen.
2. een ring jute schermen
plaatsen voor of tussen de
tribunerij (hierdoor ontstaan
er een intieme ruimte op het
swingpleintje tussen tribunes
en podium( zie plattegrond
XXXX hiernaast).
3. stoelen plaatsen op het
swingplein XXXX (en zie foto
boven).
75 of 1.650 bezoekers: Door
de vele flexibele
mogelijkheden creëren wij in
overleg altijd een intieme en
sfeervolle oplossing.
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Gebruik van het Openluchttheater Eibergen
In hoofdlijnen zijn hiervoor de volgende twee mogelijkheden:
•
•

Gebruik BASIS variant
Gebruik PLUS variant

Gebruik BASIS variant; uitsluitend gebruik van het theater
Bij deze variant wordt geen
ondersteuning verleend door het
OLT. De gebruiker krijgt op een
afgesproken tijdstip de sleutel en
regelt verder alles zelf.
Bij het inleveren van de sleutel
wordt het theater weer
achtergelaten in de staat waarin
het bij de sleuteloverdracht werd
aangetroffen.
Dit gebruik is inclusief de
volgende onderdelen:
•

•
•
•

Gebruik aanwezige
inventaris (excl.
koffiemachines)
Elektra- en waterverbruik
Gebruik toiletgebouw en kiosk
Gebruik koepel en ruimte links van de koepel

Het is toegestaan dat de gebruiker zelf koffie, thee en limonade schenkt en verkoopt.
De gebruiker moet na afloop van het evenement zelf het afval meenemen.
De kosten voor deze vorm van gebruik bedragen € 95,- per dagdeel.
Een meerprijs wordt gerekend voor het gebruik van:
•
•
•

Bravilor koffiezetapparaat 2*12 kops
€ 10,(zelf zorgen voor gemalen koffie, melk, suiker en bekers)
Permanente bar naast de tribune
€ 40,Kassawagen
€ 10,-
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Gebruik PLUS variant; gebruik van het theater met facilitaire ondersteuning door het OLT
Bij deze variant is er geen
sprake van een vergoeding,
maar verzorgt het OLT de
verkoop van de consumpties.
Wij zorgen voor de
benodigde inkoop en doen de
uitgifte.
De opbrengst is volledig voor
het OLT. Deze vorm van
gebruik is alleen mogelijk als
het te verwachten aantal
bezoekers hoger is dan 200.
In overleg met de gebruiker
wordt bepaald of uitsluitend
met de OLT munten kan
worden betaald of dat
contante betaling ook mogelijk is.
De muntprijs en de te hanteren prijslijst zijn overeenkomstig de andere OLT evenementen. Tijdens de open afbouw zijn vrijwilligers van het OLT
aanwezig. De aanwezige vrijwilligers
van de gebruiker krijgen tijdens deze
periode gratis koffie en thee. Voor een
eventuele lunch moeten zij zelf zorgen.
Te gebruiken consumpties door de
vrijwilligers of de gasten van de
gebruiker tijdens het evenement
kunnen met munten of
consumptiebonnen worden
afgerekend. Deze kunnen vooraf met
een korting van 15% worden
aangeschaft.
Wij kunnen extra support bieden. Denk
aan vermelding op ons jaarprogramma
en onze website of de ticketverkoop via onze website laten lopen. Ook geven wij graag adviezen over
opzet, organisatie en uitvoering.
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Algemene informatie bij het gebruik
•
•

•
•
•
•

De factuur voor het uitsluitend gebruik van het theater moet voorafgaand aan het evenement zijn
overgemaakt
Het OLT beschikt niet over een geluidsinstallatie. Eventueel kunnen wij daar wel in bemiddelen,
maar de gebruiker is verder zelf hiervoor verantwoordelijk

De aanwezige inventaris mag worden gebuikt. Mocht er meer materieel nodig zijn dan moet de
gebruiker hiervoor zelf zorgdragen
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een eventuele afdracht aan BUMA/Stemra
De gebruiker bepaalt zelf of de aanwezigheid van de EHBO gewenst is en maakt hiervoor zelf de
afspraken
In het theater staat veel jonge aanplant; de gebruiker zier erop toe dat het publiek uitsluitend
gebruik maakt van het verharde terrein

Contactpersonen Openluchttheater Eibergen:
Raph Schouten (info & aanmelding)
algemenezaken@openluchttheatereibergen.nl
06-53327963

Ton Schepers (uitvoerend facilitair)
ton@openluchttheatereibergen.nl
06-30016480

5

