
MAHDOLLISUUKSIEN TALO



MAHDOLLISUUKSIEN TALO 

Kulttuuritalo Grand sykkii aivan Porvoon sydä-
messä – keskeisempää sijaintia saa etsiä. Tarjo-
amme tiloja tapahtumiin, kokouksiin, seminaa-
reihin ja yksityistilaisuuksiin! 

Porvoo sijaitsee vain reilun 30 minuutin (50 km) 
ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. Kult-
tuuritalo Grandin keskeinen sijainti Porvoon sy-
dämessä tekee siitä loistavan kohtaamispaikan, 
niin pienille kokouksille kuin isoille seminaareil-
le. Historiallisen rakennuksen arvokas sisustus 
ja samalla kodikas ilmapiiri muodostavat inspi-
roivan kokonaisuuden – ja talon ravintola on 
Porvoon parhaita. 

Grandin tilat ovat monipuoliset, joustavat ja 
muunneltavissa juuri teidän tarpeidenne mu-
kaan. Meillä on viisi kokoustilaa, suuri Grand-Sa-
li, lämpiö, aula ja omatoimikeittiö. Sisääntu-
loaulassa on inva-wc ja yläkerran tiloihin pääsee 
kätevästi porrashissillä. 

Olethan meihin yhteydessä – autamme sinua ta-
pahtumasi kaikissa järjestelyissä.

Tervetuloa Kulttuuritalo Grandiin!

Rakennuksen on piirtänyt arkkitehti Valter Jung 
ja Kulttuuritalo on kaunis esimerkki 1930-luvun 
arkkitehtuurista. 

Kokoustilamme ovat persoonallisia ja soveltuvat 
niin pienille ryhmille kuin isoille kokonaisuuksil-
le – laatua unohtamatta. Alvar Aallon kalusteet 
ja valaisimet sekä aito taide seinillä luovat tiloi-
hin erityisen tunnelman. 

Grandista löytyy viisi erikokoista kokoustilaa. 
Näin löydämme juuri teidän tarpeillenne sopi-
van kokoushuoneen. Huoneet ovat nimetty kau-
pungin kuuluisien kulttuuriprofiilien mukaan. Il-
mapiiri huoneissa on historiallinen sekä samaan 
aikaan inspiroiva. Tilojen kokoustekniikka on 
nykypäivää. 

Grandissa onnistuvat firman pikkujoulut, asia-
kasillalliset sekä yksityistilaisuudet kuten kas-
te-, ylioppilas- ja hääjuhlat. Juhlakerroksen tilat 
ovat kätevästi yhdisteltävissä toisiinsa. Keittiö 
on vapaasti käytettävissänne ja voitte valita juh-
liin minkä tahansa pitopalvelun. Pöydät voidaan 
asettaa joko pienempiin pöytäryhmiin tai pitkiin 
juhlapöytiin. Autamme mielellämme juhlasuun-
nittelussanne. 

Tilassa on myös pieni PA-kalusto, joka mahdol-
listaa kuuluvat puheet ja hyvin soivan musiikin.

"Kulttuuritalo Grand on 
hurmaava kokous- ja 

tapahtumatila kaupungin 
keskustassa."

KULTTUURITALO GRAND

"Tilat soveltuvat
moniin eri tilaisuuksiin, 

pikkujouluista 
kastejuhliin."



TAPAHTUMAT GRANDISSA

Grand-salin historia on pitkä. Tilassa on toiminut 
mm. ravintola, yökerho ja elokuvateatteri Kino 
Grand. Salin seinälle taiteilija Lennart Segerstrå-
le (1892–1975) on jo talon rakennusvaiheessa 
(1935) maalannut seinämaalauksen nimeltään 
”Uusmaalainen laulu”. Maalaus on kooltaan 3 m 
x 9 m ja peittää melkein kokonaan salin pohjois-
puoleisen seinän. 

Grand-saliin mahtuu 291 henkilöä nousevaan 
katsomoon. Ensimmäinen rivi, joka on lattiata-
sossa, on kokonaisuudessaan poistettavissa 
(paikat 1–17) tai osittain siirrettävissä esim. pyö-
rätuolipaikkoja varten. 

Valo- ja äänipöytä on sijoitettu katsomon kes-
kelle ja takaa näin parhaan mahdollisen äänen-
laadun salin jokaiselle istuimelle. Näyttämö on 
kooltaan 7 m x 9 m ja takana löytyy noin 1 m kul-
kutila. Varusteluun kuuluu Yamaha-flyygeli. 

Katossa on Panasonic-videotykki ja esiriipuk-
sen eteen voi laskea ison valkokankaan, joka 
mahdollistaa elokuvanäytökset sekä esitelmien 
laadun ja näkyvyyden aina takariville saakka. 
Näyttämön katossa on lisäksi videotykki, joka 
heijastaa takaverhojen taakse seinään kiinni-
tettyyn hieman pienempään valkokankaaseen. 
Näin kuvien ja esittelyjen näyttäminen esim. pa-
neelikeskustelun tai musiikki- ja tanssiesityksien 
aikana onnistuu. 

Grand-salin esiriipus on teatraalisen punainen, 
kulissit ja sivuverhot ovat mustat. Näyttämö on 
tarpeeksi suuri isojen kokoonpanojen, kuten 
kuorojen ja big bandien konserteille. Näyttämön 
saa sopimaan myös yhden miehen esityksiin tai 
duokonsertteihin erilaisin valo- ja varjoteknii-
koin.

GRAND-SALI
FOH
Midas Pro2C
DL251 on stage right with 48 mic 
inputs / 16 line out

PA SYSTEM
d&b audiotechnic T-series line array
12 x d&b T10
4 x Tsub
2 x C7 sub
2 x E3 frontfill
Speakers driven by 10D and D12 amps
 
MONITORS
No monitor console on stage, 
monitors done from FOH
4 x d&b MAX15
2 x Ev sx300

MICROPHONES
Shure B52
Akg D112
4 x Sennheiser e604
2 x Sennheiser e906 
Sennheiser e606
Sennheiser 441
5 x Shure Sm57
Shure Sm58
3 x Shure B58
4 x Akg C451B 
2 x Akg SE300B
2 x Audio-Technica AT2050
2 x Audio-Technica ATM350
3 x Akg CK31 (overhead)
6 x Sennheiser ew100  wireless e835/DPA 
4088

DI
4 x Klark Teknink DN100
2 x Radial Pro AV2 Stereo DI

LIGHTS
Console:
Avolites tiger touch

Moving Heads:
7 x clay paky aleda k10 wash
4 x clay paky alpha spot hpe 300 
(2 on stage, 2 in front)

Conventional lights:
12 x fresnell 1kw
4 x fresnell 2kw
8 x profiles
8 x par64

Hazer:
Unique 2.1

VIDEO PROJECTOR
On stage Panasonic PT-DW730 WXGA,
screen dimensions 4 x 2,2m

In front of the stage Panasonic
PT-DW90X WXGA , screen 
dimensions 9 x 5m  

POWER SUPPLY
2 x 63A CEE Red
2 x 32A CEE Red
4 x 16A CEE Red

GRAND TECHNICAL SPECIFICATIONS



LINSÉN, ARLANDER & SEGERSTRÅLE 
Kaikissa tiloissa on asianmukainen kokoustek-
niikka. Valokuituverkko takaa että esitelmät ei-
vät pätki ja etäyhteydet toimivat. Tilat toimivat 
yksittäisina tiloina mutta ovat myös helposti yh-
distettävissä, jolloin muodostuu jopa 100 henki-
lön yhtenäinen tila. Linsén tilaan on oma sisään-
käynti ja suora yhteys keittiöön. 

Grandin juhlakerros on monipuolinen ja aina 
asiakkaan tarpeiden mukaan muunneltavissa 
oleva kokonaisuus. Juhlakerros soveltuu niin 
suurin tilaisuuksiin kuin pienempiin persoo-

KOKOUS-  JA
JUHLATILAT

nallisiin kekkereihin. Tilan yhteydessä on hyvin 
varusteltu keittiö. Kun tiloihin halutaan hieman 
juhlavampaa ilmettä voi Grandista vuokrata vaa-
leanharmaita tuolihuppuja (60 kpl). 

Juhlatilana Grand on tunnettu Porvoon monien 
pitopalveluiden keskuudessa. Voitte vapaasti 
valita mieleisenne pitopalvelun ja tuoda omat 
alkoholijuomanne mukaan. Juhlia saa tilois-
samme aina klo 02 asti.

LINSÉN 50
ARLANDER 30
SEGERSTRÅLE 20
TERASSI 25
WAHLROOS 6-8

HENKILÖPAIKKOJEN 
MÄÄRÄ TILOITTAIN:

WAHLROOS
Wahlroos on pienin kokoustilamme. Viihtyisään 
tilaan mahtuu 6-8 henkilöä. Tila soveltuu erin-
omaisesti haastatteluihin ja muihin henkilökoh-
taisiin keskusteluihin, hallituksen kokouksiin 
sekä pienryhmätyöskentelyyn. Tilassa on tv-da-
taprojektori.

TERASSI 
Terassi on valoisa kokoustila, jonka ikkunat ovat 
kolmeen ilmansuuntaan. Niinpä Terassilta on 
kaunis näköala Runebergin puistolle ja torille. 
Tilaan mahtuu noin 25 henkilöä. Terassi sovel-
tuu myös mainiosti brunssille ja pienmuotoisiin 
juhlatilaisuuksiin. Tilassa on videotykki.

Lisätietoa ja hinnaston
löydätte www.grand.fi

Kyselyt ja tutustumiskierrokset voitte sopia sähköpostitse 
luckan@grand.fi tai puhelimitse 019 582 002


