
 
 

Ruoholahdentori 6 (Selkämerenkatu 3) www.konservatorio.fi                   KONSERTTISALI / VARAUSVAHVISTUS 

00180 Helsinki, p. (09) 5860 580, fax (09) 5860 5868                          Palautetaan mahd. pian (viim. 2 vkoa ennen tilais.) 
 
Ravintolapalvelut/väliaikatarjoilu 
Ravintola  Palmia Konservatorio, ravintolapäällikkö, p. (09) 31027385, ravintola.konservatorio@palmia.fi 

Toivotuista ravintolapalveluista pyydetään sopimaan kuukautta ennen tilaisuutta. 
  
Tilaisuuden järjestäjä: 
 

 ___________________________________ 
 Y-tunnus:  

 ___________________________________ 

Laskutusosoite: 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________    

Varaajan/vastuuhenkilön nimi: 

_____________________________________ 

Puhelin / sähköposti: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Sopimuksen allekirjoittajan nimi ja osoite, jos eri kuin laskutusos. 

______________________________________________________ 

Tilaisuuden päivämäärä ja 
alkamisaika 

 
 

Varaus alkaa  

 
klo  

Väliaika  

klo      ____________________                             
kesto ______________ 

 

Varaus päättyy  

 

klo 

 
Tilaisuuden nimi/esiintyjä(t) tai kokoonpano(t) 

 
 

 
Näyttämötekniikka 

        Korokkeita/kuorotelineet (1 x 2 m)  __________kpl 
 tai käyttötarkoitus _____________________________________ 
     
        Tuolit               _______kpl           Pöydät  _____   
        
        Nuottitelineet  _______ kpl          (koko 70 x 120) 
      
        Kapellimestarin teline                   Dataprojektori 
      
        Kapellimestarin koroke                 Piirtoheitin 
     
        Tanssimatto                                  Puhujakoroke 

Flyygelit                                 

        Steinway                           Cembalo 
   
           Bösendorfer 
 
Viritys  
                                      
           Viritetään  
 
          Ei viritetä 
 
Huom. Virityksen hoitaa aina konservatorion virittäjä, joka laskuttaa 
virityksen erikseen. 

 
Sähköinen äänentoisto   HUOM! Sähköisen äänentoiston käyttö 
                             vaatii käyttömestarin paikalla oloa. 
  
         Ei tarvita 

       Puhemikrofoni 

     Instrumenttimikitys, tarve ______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Teknisistä palveluista pyydetään sopimaan suoraan käyttömestari  

Tuukka Törneblomin kanssa 

 
         Taustanauha      
            
         Kontrollimonitorit         
         
         Taltiointi, mikä ____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
Käyttömestari (ääni/valot) Tuukka Törneblom, p. (09) 5860 5818,  

gsm 050 324 6802, tuukka.torneblom@konservatorio.fi 

 
Näyttämövalaistus 
 
          Perusvalaistus (ei kohdevaloja) 
 
          Erikoistoiveita, mitä 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Henkilökunta (hintoihin lisätään alv. 24 %)  

      Valo-/ääniteknikko (46!/tunti, la 72 !/tunti, su 94!/tunti +alv 24%) 

      Konserttivahtimestari (46 !/tunti, la 72!, su94 !/tunti + alv. 24% 
      (tarvitaan, jos yleisömäärä ylittää 200 henkilöä) työaika konsertin 
ajan + 1 tunti 
   
       Vaatesäilytys  _____henkilöä (21 !/tunti, la-su 41,- + alv. 24 %) 

       Lipunmyynti    _____henkilöä (21 !/tunti, la-su 41,- + alv. 24 %) 

    Lipuntarkastus ____ henkilöä (21 !/tunti, la-su 41,- + alv. 24 %) 

     

Yhteystietoja: Konservatorion vahtimestarit: p. (09) 5860 5822, gsm 050 324 6014, konsis.vahtimestarit@konservatorio.fi 
Sali- ja lämpiövaraukset: Seija Askolin, p. (09) 5860 5813, gsm 050 324 6466, seija.askolin@konservatorio.fi  
Käyttömestari (ääni/valot) Tuukka Törneblom, p. (09) 5860 5818,  gsm 050 324 6802, tuukka.torneblom@konservatorio.fi 

 

Päiväys _________________ 20___  Nimi___________________________________ 
 
Avotuli (esim. kynttilät) ja savukoneen käyttö konserttisalissa on ehdottomasti kielletty automaattisten hälytyslaitteiden vuoksi! 
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