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KULTURHUSET GRAND

Kulturhuset Grand är beläget i hjärtat av Borgå
– en mer central plats får du leta efter. Vi erbjuder utrymmen för evenemang, möten, seminarier och privattillställningar!

Byggnaden ritades av arkitekten Valter Jung
och huset är ett vackert exempel på 1930-talets
arkitektur.

Borgå är beläget endast en dryg halvtimmes
(50 km) bilfärd från huvudstadsregionen. Kulturhuset Grand är centralt beläget precis invid
torget i hjärtat av Borgå. Vi erbjuder historiskt
värdefulla utrymmen med hemtrevlig atmosfär
för såväl mindre möten som större tillställningar. Dessutom är husets restaurang en av stadens bästa.

Förutom vår teatersalong Grand-salen har vi
fem mötesutrymmen samt foajén och aulan till
ert förfogande. Våra utrymmen är flexibla och
kan omformas enligt era behov. Inva-wc finns
i aulan på första våningen. Med trapphissen
kommer man behändigt upp till andra våningen.
Kontakta oss – vi hjälper gärna till med planeringen av er tillställning!

Våra mötesrum är personliga och passar bra för
både små grupper och stora enheter - utan att
glömma kvalitet. Alvar Aaltos möbler och lampor samt konst på väggarna skapar en unik atmosfär i utrymmen.
Grand har fem mötesrum i olika storlekar. På
detta vis hittar vi säkert rätt mötesrum för dina
behov. Rummen är uppkallade efter stadens
berömda kulturprofiler. Stämningen i rummen
är historisk och samtidigt inspirerande. Tekniken i utrymmena är modern.
På Grand kan du ordna allt från företagets julfester och kundmiddagar till privata evenemang som dop, student- och bröllopsfester.
Utrymmena på festvåningen kan enkelt kombineras.
Köket är i er användning och ni kan välja vilken
cateringtjänst som helst för festen. Borden kan
placeras antingen i mindre grupper eller i långbord. Det är bara att fråga, vi hjälper er gärna
med festplaneringen.
Utrymmena har högtalare och en liten PA-utrustning för tal och musik.

Välkommen till Kulturhuset Grand!

”Kulturhuset Grand är
ett charmigt mötesoch evenemangsutrymme
i stadens centrum.”
”Utrymmena är lämpliga
för många olika
tillfällen, från
julfester till dop.”

EVENEMANG PÅ GRAND
GRAND-SALEN
Grand-salen har en lång historia. Utrymmet
har fungerat som bland annat restaurang, nattklubb samt som biografen Kino Grand. Salens
vägg pryds av väggmålningen ”Den nyländska
sången” som målats av konstnären Lennart Segerstråle (1892-1975) redan i husets byggnadsskede (1935). Målningen är 3 x 9 m och täcker
en stor del av väggen på salens norra sida.

I taket finns en Panasonic-videokanon och framför scenens ridå finns en stor projektorduk som
kan sänkas ner för att möjliggöra filmvisningar
och föredrag av hög kvalitet och synlighet även
på salens sista rader. I taket ovanför scenen
finns dessutom en videokanon som projicerar
på en duk på scenens bakre vägg i samband
med tex. konserter och teaterföreställningar.

Grand-salen rymmer 291 personer i stigande
läktare. Läktarens första rad, som är på golvnivå kan i sin helhet plockas bort (platserna 1-17)
eller flyttas på för att göra rum för t.ex. rullstolsplatser.

Grand-salens ridå är teatraliskt röd, kulisserna
och sidoridåerna är svarta. Scenen är tillräckligt
stor för att också större sammansättningar såsom körer och big band -orkestrar skall få plats.
Scenen kan också med hjälp av olika ljus- och
skuggtekniker anpassas för tex. enmansföreställningar och stand-up.

Ljud- och ljusbordet är placerat mitt i läktaren
för att garantera bästa möjliga ljudupplevelse
för salens alla sittplatser. Scenen är 7 x 9 m.
På bägge sidor samt bakom bakkulissen finns
dessutom en meter passageutrymme. Till salens utrustning hör en Yamaha-flygel.

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

DI

PA SYSTEM

Console:
Avolites tiger touch

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

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

LIGHTS

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

MONITORS

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

MICROPHONES

Hazer:
Unique 2.1

No monitor console on stage,
monitors done from FOH
4 x d&b MAX15
2 x Ev sx300
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

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

ANTAL PLATSER PER
UTRYMME:

LINSÉN(70m )
ARLANDER(30m )
LILLA(36m )

MÖTES- OCH
FESTUTRYMMEN

2

2

2

LINSÉN & ARLANDER
Bägge utrymmen är utrustade med ändamålsenlig mötesteknik. Fibernät garanterar att presentationerna inte hakar upp sig och att fjärrmöten löper smidigt.
Utrymmena fungerar var för sig, men de går
även enkelt att öppna upp och kombinera till
ett enhetligt utrymme som rymmer upp till 80
personer. Linsén har en egen ingång och ligger
vägg i vägg med det tillhörande köket.
Festvåningen är således en mångsidig enhet
som alltid kan modifieras enligt kundens be-

hov. Utrymmena lämpar sig för såväl stora tillställningar som mindre personliga fester.
Ifall ni önskar en festligare helhet kan ni även
hyra ljusgrå stolöverdrag (60 stycken).
Som ett festutrymme är Grand känt bland Borgås många cateringtjänster, så ni kan fritt anlita
det företag ni vill och även hämta egna alkoholhaltiga drycker med er.
Fester är tillåtna i våra lokaler fram till kl. 02:00.

Information och priser kan
ni hitta på www.grand.fi
Förfrågningar och bokning av rundvandringar kan göras
per e-post luckan@grand.fi eller per telefon 019 582 002
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