
PRODUKSJONSROM  
for scenekunstere tilgjengelig  

i nytt kunstsenter

- Dansegulv med svikt 
- Gulvvarme 
- Marley/dansematter 
- PA/lydanlegg 
- Lysrigg 
- 93 m2, 10 m takhøyde 
- Varierte overnattingsmuligheter



Vår Store sal er det vakreste rommet på 
Glasslåven. Store vinduer og en klassisk 
tømmerramme-konstruksjon gjør rommet til 
et helt unikt sted med utsikt til det vakre 
kulturlandskapet vi har her på Gran.  

Her kan kunstnere leie seg inn for en periode 
og jobbe med preproduksjon. Salen kan også 
leies til andre typer aktivitet som workshop, 
seremonier eller annet. 

Pris for kunstnere: 

1500,- 1 dag 

1000,- per dag ved leie av flere 
sammenhengende dager 

Inkludert i leien: 

Enkel lysrigg 
Enkel lydrigg 

Oppvarmet dansegulv 

Prosjektor og lerrett 

Tilgang til kjøkken, dusj og garderobe 

Høyhastighet/fiber internett 
Kontaktperson i tiden 09.00-16.00

STORE SAL



Generelt utstyr: 

Tregulv med svikt (tilpasset dans) 
Marley dansematter til hele gulvet 
5 stk speil (120 cm x 180 cm) på hjul, kan settes 
sammen til hel vegg 
2 stk scenemoduler 1x2m med justerbar høyde 
4 notestativ (høyde 56cm - 100cm) 
4 Musica Pro orkesterstoler 
30 publikumsstoler med tralle 
Prosjektor Epson powerlite 1985WU 4800 lumens 
2x2m lerrett 

PA/Lydutstyr: 

Mixer Soundcraft Signature 16 kanaler 
JBL EON615 aktive høytalere 15” (med frittstående 
stativ eller vegghengt) 
Mikrofoner: AKG D5, AKG Premium dynamic vocal 
microphone, AKG WMS420 (mygg) 

Lysutstyr: 

Lysbord: difitalt, Jands Stage CL-512 ch for LED og 
dim 
Dekolys:: 4 x LED armatur, Robe LEDforce 7 RGBW 
10° beam angle 
Frontlys: 2 x Fresnell, spotlight FresneLED DMX 100w 
Warm White 3000° K 
2 stativ med bom for fire lamper hver 

Ved ønske om bistand til rigging av utstyr vil det bli 
fakturert kr. 500 pr. time.



Inkludert i leien ligger: 

Et rom i størrelsen 10m2 - 30m2 
Tilgang til kjøkken, dusj og garderobe 
Høyhastighet/fiber internett 
Lys, oppvarming og generelt renhold 
Kontaktperson i tiden 09.00-16.00

STANDARD  
PRODUKSJONSROM 

(17m2 - 30m2)

Pris per dag: 500,- 

Pris per uke: 1500,- 

Pris per måned 3500,-



GRANAVOLDEN GJÆSTEGIVERI 

• Standard rom kr. 1395,- per natt 
(inkludert frokost) 

• Enkeltrom med delt bad. 
Sengetøy og håndklær inkludert 
kr. 500,- per natt/3500,- per 
måned 

OVERNATTING

GJESTEKUNSTNERHYTTE 

Tradisjonell norsk hytte  
10 min gange fra senteret 
Selvhushold 
2 soverom/4 sengeplasser 
Enkelt kjøkken og stue 
2 etasjer 
kr. 500,- per uke,  
kr. 600,- vask og leie av sengetøy  
(kan ordnes av leietaker)

PRIVAT OVERNATTING 

Hus på privat eiendom  
10 min gange fra senteret 
2 soverom m dobbeltsenger 
WiFi 
Moderne standard 
Kjøkken og stue 
Vask og sengetøy 

kr. 250,- pr. natt 


