Maximteatern
Lokalens adress:

Maximteatern, Karlaplan 4, 114 60 STOCKHOLM
562 sittplatser varav 425 på parkett.

Maximteatern tillhandahåller ett flertal tyger som finns till förfogande för att tex.
Bygga en ”blackbox”.
Maximteatern har trådlöst internet som gäster kan utnyttja (räcker till salong och
backstage)
Maximteatern har skrivare och kopiator.
Backstage har Maximteatern dusch, toalett och ett antal loger till gäster. Det finns
kyl, micro, diskmaskin, kaffemaskin mm. Ej möjligheter att tillaga mat backstage
bara värma mat.
Mat o dryck
Maximteatern driver baren på Maxim och har fullständiga rättigheter, tider för
alkoholservering är 11:00-01:00. Det finns kök där vi lagar diverse rätter.
Då det är ont om plats för bord och stolar i foajén brukar vi duka upp en stående
buffé i stora foajén. För en stående buffé är det en begränsning till 300 gäster.
Beroende på publikantal finns dock andra möjliga lösningar.
Biljetter
Biljetter kan Maxim sälja via vårt kassasystem och Ticketmaster. Maxim tar en
avgift per förmedlad biljett om 5 kr per biljett (exkl. moms). Biljetterna ligger på
Ticketmaster och Maxim sköter det praktiska åt kunden.
Personal
Utöver scenmästare tillkommer; ljudtekniker (om ljud används), Ljus- tekniker om
ett flertal ”moment” används vid ljuset, Foajé personal 1st per hundra i publik.
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Rullstolar/Hörslinga
Maximteatern är inte handikapps-anpassad, Det finns två st. rullstolsplatser i
salongen (parkett). Det finns ingen ramp och vanligtvis så hjälper personalen att
bära ner rullstolen via sceningången till salongen.
Hörslinga finns på Maximteatern.
Reklamplats/affischering
Maximteatern försöker alltid lämna ett skyltskåp för gäster att marknadsföra sig.
Beroende på hur affischeringen ser ut vid tillfället så är det självklart att gäster får
utnyttja alla tomma ytor.
Teknisk information
Lastingång är sceningången, maximal bredd är 2m (diagonalt genom uppställd
dörr). Trappor utan ramp till scen (genom salong). 1 meters lyft upp till scen
(scentrappa finns).
Det finns 16 ampere och 32 ampere uttag.
Det finns 12 fasta rån (dessa kan justeras) över scen som sitter med 1m mellanrum
samt två höj och sänkbara över salong. De rå över salong klarar 200kg st. Över
scen 200kg beroende knutpunkter.
Det finns bara en väg till scenen och backstage och det är igenom salongen
(publiken). Vilket innebär att när publik sitter i salongen är man ”låst” backstage
om man inte vill visa sig för publiken.
Ljus
Maximteatern erbjuder alltid husets ljusrigg, det vill säga det som hänger i taket vid
tillfället och inte är inhyrt. Om kund vill ändra placering/ programmering och
utnyttja mer ljus än befintligt så kan en kostnad för ljustekniker tillkomma enligt
separat offert. Beroende på varje tillfälle kan den lokalansvarige sköta ljuset om
inget annat åligger honom.
Förbrukning av lampor tillkommer om de under hyresperioden måste bytas.
Ljusbordet är ett ”Ma2 on PC med Command Wing ” Det finns två följetorn
specialbyggda för Foxie (MSR/MSD 700) ingår ej i hyran.
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Längst bak på scen finns ett alternativ för orkester, från scen golv 3,45m upp finns
en öppning som är 3,70 ggr 2m bred (ca 20kvm). Där orkester kan vara, dock är
sikten från balkong begränsad vid val av synlig orkester.
Pyroteknik
Har använts på Maxim, det man bör ha i åtanke är den låga takhöjden på scen samt
att första raden sitter väldigt nära scenen. Maximteatern har både sprinkler och
rökdetektorer och ett godkänt brandlarm.
Loger
Det finns 5 separata loger med ca 20st.logeplatser totalt. En dusch och två toaletter.
En mindre ”sya” med torkskåp, tvättmaskin, torktumlare, strykbräda mm.
Verkstad
Maximteatern har en liten verkstad, där mindre reparationer kan göras och diverse
verktyg finns till hands.
Längre Gästspel/Hyror
Vid återkommande längre bokningar kontakta Simon Bellini för offert eller
samarbete.
Kontaktperson Maximteatern :
Simon Bellini
Karlaplan 4, 114 60 Stockholm
Mob: 0704 95 51 22
simon@maximteatern.com
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